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Menighedsrådets ordinære møde
Torsdag den 22. august 2019 kl. 16.30
Afbud:

Dagsorden

Beslutning

Mødet indledes med spørgetid.

1. Godkendelse af mødets dagsorden.

2. Meddelelser til orientering.

2.1

Betaling for it-ydelser.
Kirkeministeriet har besluttet at omlægge
finansieringen af brugerdrevne IT-udgifter således, at
de fremover afholdes af brugerne fremfor som i dag af
en blanding af brugernes egne budgetter og
Folkekirkens IT’s budget.
Således at,
1. menighedsråd og provstier fremover afholder
udgifter til pc'er, pc-programmer, datalinjer samt
support og IT-sikkerhedsydelser;
2. den driftsafgift, som i dag betales til Folkekirkens IT,
bortfalder;
3. fællesfondens bevilling til Folkekirkens IT reduceres
med et beløb, som svarer til forbruget i 2019 vedr.
punkt 1), idet udgifterne til pc-udstyr opgøres i takt
med udskiftningen;
Endelig er det også besluttet, at
4. Folkekirkens IT's udgifter til ekspedition af e-Boks
forsendelser betales af menighedsrådene efter deres
forbrug.
Det er administrationens forventning, at udgifterne
holdes på det nuværende niveau.
En sammenlægning af egne IT-løsninger og flytning til
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skyen (parallelt med det KM har gjort), samt mindre
restriktive krav fra ministeriets til datalinjer kunne give
besparelser.
Administrationsleder, kirkegårdsleder og sognets ITkonsulent arbejder med mulighederne.
Personal med Kirkeministerie mail har nu mulighed for
at sende sikker mail via e-Boks.
Adgangen til sikker mailforsendelse via e-Boks er en
stor fordel ift. GDPR (persondata. Udgiften hertil for
borgere tilknyttet e-Boks er minimal – for borgere uden
e-Boks svarer det til brevporto.

2.2

Forsinket udmelding af udskrivningsgrundlag
forlænger budgetprocessen for 2020.
Pga. folketingsvalget kan udmelding af
udskrivningsgrundlag være forsinket.
Menighedsrådet holdes løbende orienteret.

2.3

Liturgisk debatmateriale.
Resultatet af de 3 liturgiudvalgs arbejde uddeles ved
mødet. Udvalgene er nedsat af bispekollegiet.

2.4

Ny ferielov.
Træder i kraft d. 1. september 2020 med en
overgangsperiode fra 1. september 2019 til 31. august
2020.
Der er fremover tale om samtidighedsferie, der
betyder, at betalt ferie kan afholdes løbende fra
måneden efter, ferien er optjent med 2,08
feriedag/måned.
Ferieåret (optjening) løber fremover fra 1. september til
31. august og ferieafholdelsesperioden løber fra 1.
september til 31. december året efter (16 mdr.).
Ved overgangsordningen indbetales optjent ferie under
den nuværende ferielov til en central fond,
”Lønmodtagernes feriemidler”, som udbetaler de
indbetalte midler til lønmodtageren ved afgang fra
arbejdsmarkedet (dog tidligst d. 1. oktober 2021)
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Kirkeministeriet har udmeldt fleksible retningslinjer for
indbetaling af optjente midler under gammel ferielov.
Det forventes fortsat at provstiet forholder sig til denne
problematik.
Bilag – Ferieafvikling efter den nye ferielov.

3. Godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2019.
FU indstiller, at kvartalsrapporten godkendes.
Bilag – Eftersendes og uddeles ved mødet.

4. Genautorisation af personer på Kirkenettet.
Fra Kirkeministeriet er der krav om genautorisation af personer
der har adgang og rettigheder til IT-systemer på Kirkenettet.
FU indstiller, at det fortsat er menighedsrådets formand og
kontaktperson, der kan foretage autorisation og altså også
genautorisation.
FU indstiller endvidere, at de, der i den forgangne periode har
været autoriserede, genautoriseres.

5. Ansøgning til provstiet om brug af overskud på anlægsprojekter i
kirken.
KEU har drøfte forslaget og indstiller, at ansøgningen sendes til
Provstiet.
FU tiltræder KEUs indstilling.
Bilag – Ansøgning fra KEU.

6. Forlængelse af låneaftale vedr. turneringsskjold.
Moesgaard Museum anmoder om et års forlængelse af den toårige låneaftale vedr. turneringsskjoldet.
FU indstiller, at ansøgningen imødekommes, og at man derefter
hjemtager turneringsskjoldet.
Bilag – Anmodning fra Moesgaard Museum.
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7. Bemyndigelse til kontaktperson og kirkegårdsleder vedr.
ansættelse af kirkegårdsassistent.
Af tidsmæssige årsager indstiller FU, at kontaktperson og
kirkegårdsleder bemyndiges til at kunne foretage ansættelse af
kirkegårdsassistent.

8. Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse.

9. Orientering ved præstekollegiet.

10. Orientering ved menighedsrådets formand.

11. Eventuelt.

