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Godkendelse af dagsorden

1.

Godkendelse af beslutningsprotokol
Fra 9. september

2.

Meddelelser fra formanden

O

TV2/Lorry ønske om agtindsigt

Arne har svaret på henvendelsen fra TV2 Lorry.
Spørger om fratrædelser de vil have for 10 år men vi
har kun forpligtelse til 5 år. Boholte kirke har ikke haft
nogen fratrædelses indenfor de sidste 5 år og Boholte
kirke derfor ikke givet nogen godtgørelse.

O

Orientering om klage

Boholte kirke har fået en klage fra et sognebarn,
personen vil gerne klage over menighedsrådets
beslutning ang. billetindtægter.
Personen har klaget til stiftet og de har svaret at der
ikke er gjort noget forkert fra menighedsrådets side.

O

Status på Brombærvej

Situationen er ved at være på plads. Der har været
problemer med hvem der må sælge boligen, Da der står
på skødet af det er Køge Sogn og ikke Boholte Sogn
der må sælge boligen.
Arne og Jytte har skrevet under på et nyt skøde så
boligen kan blive solgt og det alt sammen falder på
plads.

O

Orientering om lokale situationen

Arne redegjorde for lokalesituationen i Boholte kirke,
da vores nye præst skulle have et kontor i selve kirken.
Menighedsrådet tager det op på næste
menighedsrådsmøde.

3.

Regnskab

B

-Budget 2022

Budgettet er det samme som 2021, menighedsrådet har
godkendt det. Boholte Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
82747311, Budget 2022, , Endelig budget afleveret d. 1410-2021 17:23

B

B

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.

-3. kvartalsregnskab

Helle Fra Skovbo Data gennemgik 3. kvartalsrapport.
Menighedsrådet har godkendt det, og det blev
underskrevet af formanden og kassereren.

-Revisionsprotokol 2020

Helle gennemgik revisionsprotokollen som blev
underskrevet.
Bilag til regnskabsinstruktionen blev underskrevet.
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4.

Kirkeværgen

5.

Kontaktperson og IT ansvarlig

Der arbejdes videre med brandslangerne

Der var også ønske om et kursus i at lave et budget til
menighedsrådet.
O

Søren tilbyder et mini IT-kursus

6.

Kirkeudvalget

B

Udvalget indstiller vedhæftet bilag til
godkendelse

Anette, Torben og Jytte vil gerne deltage i kurset

Kirkeudvalget indstiller til menighedsrådet om at de
sørger om at bruge ca. kr. 415.000,00 af de frie midler
til udbedring af de skader som Bent har fundet på
kirken.
Menighedsrådet har besluttet at gå videre med sagen og
ansøge provstiet om de kr. 415.000,00.

7.

Aktivitetsudvalget

B

-Entrepriser

8.

Orientering om præstesituationen

O

Status

Menighedsrådet har diskuteret entrepriserne, og har
besluttet at entreindtægterne stemmer overens med
foredragene samt koncerterne. Og det vil sige kr. 50,00
i entre for et foredrag og kr. 100,00 for entre ved en
koncert.

Jim tiltræder i morgen og har møde med personalet.
På søndag skal Jim indsættes af provsten med
efterfølgende reception.
Dorte Pedersen vil forsætte som præst nr. 2 indtil
præstestillingen nr. 2 bliver slået op.

9.

Diakoniudvalg

B

Lerbæk Torv arrangement

Lerbæk Torv vil gerne komme den 14. december.
AnneBeth og Nikolaj kan godt deltage denne dag.
Der skal være nogen som kan være behjælpelig med at
hente de ældre fra plejehjemmet.
Rådet har besluttet at sende en sammenplantning til
Nørremarkens-, Sandmarksbos- og Herfølgeplejehjem

10.

Grøn Kirke
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11.

Evt.

Hækken ud mod parkeringspladsen er blevet klippet.
Der ønskes at buskene skal fjernes så det kun er
træerne der står tilbage. Arne vil gå videre med sagen.
Julefrokosten bliver den 10. december kl. 17.30 for
personalet og menighedsrådsmedlemmer samt
vedhæng.

