Sf. Dimitrie cel Nou

6060 Puritan Ln, Frederick, CO 80516
Ședinta Consiliului Parohial (CP)
15 ianuarie 2017 – 12:20 pm

Prezenți

Absenți

Bogdan, I Pr. – IB
Burluc, A – AB
Constantinescu, I – IC
Croitoru, H – HC
Diţă, C – CD
Georgescu, D – DG
Maxim, P – PM
McClurg, S – SM
Neiner, D – DN
Popa, I – IP
Sîrghie, R – RS
Ordinea de zi:
1. Rugăciunea de deschidere
2. Situaţia financiară
3. Contabilitatea în QuickBooks online
4. Buletinul informativ
5. Convocarea Adunării Generale
6. Comitetul de numire a membrilor noului CP
7. Poziţia de cantor
8. Organizare spectacol Costel Busuioc
9. Aniversarea a zece ani de la înfiinţarea bisericii
10. Rugăciunea de încheiere.
1. IB începe sedinţa cu rugăciunea de deschidere.
2. Situaţia financiară la data de 31 decembrie 2016 (ataşată).
1. RS propune ca pentru noul CP să avem două persoane pe postul de trezorier. Se aprobă
unanim.
2. AB propune ca în şedinţele CP să se discute exclusiv probleme administrative.
3. Contabilitatea în QuickBooks (QB) online.
1. RS propune să facem un cont online la QB astfel ca trezorierul să aibă acces rapid la
rapoartele contabile. Contabila va trebui să ţină contabilitatea online. Costul contului online
este de $20/lună. RS propune să încercăm câteva luni acest lucru şi se oferă să acopere
aceste cheltuieli lunare în această perioadă de testare. Se aprobă unanim.
2. DG propune să simplificăm modul de evidenţiere a veniturilor prin a avea două categorii
principale: evenimente bisericeşti şi evenimente sociale. Se aprobă unanim.
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3. DG propune să continuăm căutarea unui contabil. Se aprobă unanim.
4. Buletinul informativ
1. IB va continua să trimită buletinul duhovnicesc, în ultima săptămână a lunii, pentru luna
viitoare. Buletinul va avea o legătură către pagina cu situaţiile financiare de pe site-ul
bisericii, cu menţiunea că situaţia financiară pe luna curentă va fi disponibilă în prima parte
a lunii următoare. Situaţia financiară se va comunica şi verbal în biserică în primele zece
zile ale lunii pentru luna trecută. Se aprobă unanim.
5. Adunarea Generală va fi convocată pe 12 februarie 2017.
1. DG propune să menţionăm în buletin că votul în AG este personal. Conform statutului nu se
poate face prin delegaţie.
2. IB propune să revizuim punctele de pe agenda AG, înainte de a fi trimise la Episcopie
pentru aprobare.
6. Comitetul de numire pentru membrii CP pe noul an.
1. IB propune pe AB, IP şi PM. DG proune pe SM. Se aprobă unanim.
7. Poziţia de cantor.
1. Patricia Brătulescu a acceptat poziţia de cantor. IB propune să-i oferim $500/lună pentru
această poziţie începând cu 1 ianuarie 2017. Această propunere se va supune şi votului AG
(vom verifica dacă acest lucru nu a fost deja aprobat în AG). Se aprobă unanim.
8. Organizare spectacol Costel Busuioc.
1. Se propune preţul de $35/persoană care va include gustări şi băuturi. Costel Busuioc va fi
plătit cu 40% din încasări. Se aprobă unanim.
9. Aniversarea a zece ani de la înfiinţarea bisericii.
1. Va trebui să organizăm un eveniment pentru această importantă aniversare. IB propune să
adaugăm la agenda AG acest lucru.
10. IB încheie şedinţa cu rugăciunea de închidere.
Cu respect,
PM, secretar
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