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Modenunkt 
	

Beslutnin 
1 Supplerende punkter og godkendelse af 

dagsorden 
Supplerende punkter 
Modepunkt: Prstestil1ing Tárnby 
Orienteringspunkt: GSK budgetteringsrapport 

Punkt 11 Rentesatser udgâr 

Supplerende punkter godkendt. 
Dagsorden godkendt. 

2 Arsregnskaber 2017 
Sag: Arsregnskaber 2017 (1303) 
Alle ârsregnskaber er indlst pa DAP. 
Târnby og Dragor er godkendte. Resten 
mangler godkendelse. 

Arsregnskab 2017 Tárnby 

Târnby: Arsregnskab godkendt med 
bemrkning om at PU onsker dokumentation 
for faktura konsulentbi stand gavitoppe 
lysekrone 41.000 kr. 
Dragor: Arsregnskab godkendt. Analysen 
taget til efterretning. 

Arsregnskab 2017 Dragor. 
Regnskabsanalyse Dragor 

3 Udmelding af forelobigt budgetbidrag 
budget 2019. 
Udkast eftersendes lordag. 

Forelobige budgettal 2019 

Det forelobige budgetbidrag udmeldes efter 
belobene i dokument: 180404 Budgettal 2019 
Hele provstiet Forelobig v2 

4 Ansogning 5% merbelob til kolerum i 
Kapel, Târnby 
Sag: Ansogning 5% merbelob til kolerum 
kapel Tdrnby (1323) - Târnby Sogn 
Der er bevilliget en engangsbevilling til 
formâlet pa kr. 162.000 i 2016. MR ansoger 
om en merbevilling pa kr. 49.375 grundet 
an1g afrullebaner, som ikke var ansogt. 

Ansogning 5% merbelob til kolerum 

Flemming Pedersen forlader lokalet. 
Bevilliget. 
Flemming deltager igen. 

kapel Târnby 



5 Udbudsmateriale til detailprojekt 
udvidelse af vábenhus, Korsvejskirken til 
godkendelse 

180328 Udbudsmateriale udvidelse 

Detailprojektet fremsendes til stiftet med 
anbefaling, med den kommentar at PU 
anbefaler at valgte teglklinker godkendes af 
Kgl. Bygningsinspektor. 
PU er kommet til kendskab med at 
menighedsrâdet allerede har valgt 
entreprenør. Provsten kontakter 
menighedsràdet med besked om, at 
byggeproces ikke ma igangsttes for 
detailprojektet er godkendt af stiftet. 

vâbenhus Korsvejen 

6 Hjemmesider 
Droftelse af omkostningerne. 
Der mangler indberetning fra Kastrup, 
Korsvejen og Skelgárd menighedsrâd. 

Udsttes til nste mode. 

7 Energipriser 
Der mangler indberetning fra Kastrup kirke 
og delvis fra Korsvejskirken, 
Skelgárdskirken og St.Magleby kirke 

Sognenes energipriser 2016-17 

Udsttes til nste mode. 

8 Forsog i folkekirken 

Nye forsogsrammer 

PU anbefaler menighedsrãdene at forholde sig 
til nye forsogsrammer om samarbejde. 

9 Udkast til ti1tag til vedtagt for 
skoletjenesten 

Ti1lg til vedtgt for samarbejdet mellem 

Udkastet godkendt. 

mr i AL om folkekirkens skoletjeneste 
Brev til mr om tiIlg 

10 Ensartede udmelding af priser 
vedrorende kirkegârden. 

Takstblad 2018 Tárnby 

PU anbefaler at takstbladene ensrettes mht. 
hvilke beløb de angiver, og at priser fremgár 
af hjemmesiden. 
Kirkegârdsledere og udvaig indkaldes til et 
mode for at drofte ovenstâende og procedure 
for rykkere. 

Takstblad 2018 Dragør 

11 Pnestestilling Târnby 

Protokollat MR.mode Tâmby 21.03.18 

PU principgodkender at menighedsrádet kan 
undersoge priser for indretning af nyt 
prstekontor i administrationsbygninger. 
Budget for indretning fremsendes til 
godkendelse. 



Orientering 
12 OK 18 Orienteret. 

13 GSK budgetteringsrapport 

Budgetteringsrapport 1. Kapital hensat i 

Vi kontakter kassererne med henblik pa at fa 
budgetteringsrapport vedr. hensatte midler i 
stiftet sat korrekt md i budgettet for 2019. 

Stiftsmidlerne 

14 Meddelelser fra Stiftsrâdet Intet nyt. 

15 Meddelelser 
- Databeskyttelsesloven 
- Hojrentekonto i vestjysk Bank (vedr. 5%- 
midler for Támby kommune) er udløbet, og 
pengene er overfort til Arbejdernes 
Landsbank. 
- Amagerbro onsker at vre med i tilbuddet 
"Fokus pa dab 2018". 25. september 2018 
- Ansogning om reduceret antal medlemmer 
af MR samt vaig afvalgformand, St. 
Magleby 

- Databeskyttelsesloven: Intet nyt. 
- Fokus pa dab: kurset udmeldes sammen med 
Amagerbro til den 25.sept. kl.17.00 
- Ansogning om reduceret antal medlemmer 
af mr. i St. Magleby: Ingen alkiaring endnu. 

16 Eventuelt Intet under dette punkt. 

Mødet slut ki. 17.55 

  




