621

HØRUP MENIGHEDSRÅD
v/ formand Niels Erik Thorgaard
Vesterbakken 5, Høruphav
6470 Sydals
Tlf. 74 41 63 08

Hørup, den 20.08 2020

Referat af dagsorden
Afbud: Anette Nygaard N. og Ove Aa. Birgit I. og Kristian I. deltager i stedet for.

1. Godkendelse af dagsorden
a. Dagsorden er godkendt
2. Orientering fra sognepræsten
a. Konfirmationerne lørdag den 5. og søndag den 6. september: Er man i familie må man
sidde tæt ellers 1 meter. Det betyder der må være 130 personer i kirken. Ove og Anne
repræsenterer menighedsrådet og vil være i våbenhuset under konfirmationerne. Der
er indkøbt sprit dispensere der er at finde i våbenhuset.
3. Orientering fra menighedsrådsformanden
Provstiudvalget har den 6. august svaret på menighedsrådets henvendelse i maj, i hvilken
menighedsrådet anmoder om, at 30.000 kr. af frie midler ikke indgår medfinansierende af
driftsrammen i budget 2021.
Se bilag.
Provstiudvalget spørger den 6. august om menighedsrådets anlægsbevilling til Forebyggelse
af kirkens indeklimaproblemer regnskabsmæssigt kan opgøres.
Se bilag.
Provstiudvalget oplyser, at det årlige budgetsamråd afholdes tirsdag den 8. september kl. 19.
Nærmere indkaldelse følger.
Menighedsrådet skal lade sig repræsentere ved 2 repræsentanter.
NE deltager.
Stillingtagen til deltager nr. 2. Anne deltager sammen med Niels Erik.
Se bilag.
4. Henvendelse omkring afholdelse af julekoncert i kirken
Musik- duoen Riggelsen og Steen spørger menighedsrådet om muligheden for at afholde
julekoncert i Hørup Kirke.
Tidspunktet er 21. november.
Duoen oplyser, at omsætningen i f m afholdelsen skal tilgå Julemærkehjemmet i Kollund.
Menighedsrådets stillingtagen.
Se bilag.
Menighedsrådet drøftede henvendelsen og anbefaler afslag med begrundelse i at
menighedsrådet ønsker selv at arrangere de koncerter der skal finde sted i kirken.
5. Besigtigelse af kirkebygning og kirkeur pba. af haglskaden den 18.06 2019
Nationalmuseets kirkekonsulenter har fremsendt rapport over skadeomfang samt anvisning
på skadeudbedring pba. haglskaden på kirkebygning og kirkeur.
Se bilag.
Stiftet oplyser, hvilket MR den 21.07 2020 har viderebragt til PU, at
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1. Med udgangspunkt i Nationalmuseets rapport skal menighedsrådet indhente min. 2 tilbud
på udbedring af skaden på kirkeuret samt min. 2 tilbud på udbedring af skade på
murværket.
Tilbudsgivere skal orienteres om, at arbejdet skal udføres i nøje overensstemmelse med
rapportens anbefalinger.
2. Når tilbuddene foreligger, skal disse sammen med Nationalmuseets rapport fremsendes til
behandling i Provstiudvalget.
3. I forbindelse med Provstiudvalgets behandling skal Udvalget også angive, hvorledes
skadeudbedringen skal finansieres.
4. Herefter fremsender Provstiudvalget materialet til Stiftet, der træffer endelig beslutning.
Graver og Kirkeværge er påbegyndt indhentningen af tilbud, med henblik på, at
menighedsrådet på mødet i september kan behandle tilbuddene.
6. Forsikringsenhedens afslag nr. 2 på dækning af haglskaden
Jf. tidligere oplyst har Forsikringsenheden meddelt menighedsrådet afslag nr. 2 på dækning
af haglskaden.
Forsikringsenheden oplyser, at menighedsrådets klagemulighed over afgørelsen er at rette
henvendelse til Kirkeministeriet.
Menighedsrådet har tidligere besluttet, hvilket den 26. maj er meddelt PU, at når
Nationalmuseets rapporter foreligger, vil man tage stilling til, om man vil benytte sig af den
klagemulighed.
Menighedsrådets endelige stillingtagen ønskes, med henblik på opfølgende fremsendelse
til PU.
Menighedsrådet har drøftet klagemuligheden og besluttet ikke at forfølge sagen, hvilket vil
blive meddelt Provstiudvalget.
7. Brandsikring af Præstegården
I byggesynsrapporten fra september 2019 står der under afsnit
præstegårdens stuehus samt de 2 ladebygninger:
Brandsikring.
Det anbefales, at der indhentes et tilbud på etablering af brandalarmer tilkoblet nuværende
operatør som har tyveriovervågningen.
Mødeaftale / indhentet tilbud drøftes senest på næste syn 2020
Formand for præstegårdsudvalget fremlagde på menighedsrådsmødet i juni nedenstående
tilbud fra fa. Verisure.

Præstebolig
Hestestald
Konf. Stue

Installation ekskl. moms
8.000 kr.
5995 kr.
1990 kr.

Samlet installations udgift inkl. moms
Årlig abonnement udgift inkl. moms

Månedlig abonnement ekskl. moms
375 kr.
415 kr.
15 kr.
19.981 kr.
12.075 kr.

(Det kan oplyses, at menighedsrådets årlige udgift til tyverisikring i konfirmandstuen i 2020
udgør 4.677 kr.)
Menighedsrådet besluttede på junimødet og med den forudsætningsbaggrund, at PU´s
indgreb i menighedsrådets frie midler i kommende års budget, vil blive frafaldet, at formand
for præstegårdsudvalget og sognepræsten med baggrund i de indhentede tilbud skal
undersøge om mindre udgiftskrævende brandsikrings alternativer evt. er mulige.
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Opfølgning. Den 9. september besigtiger G4S præstegården (inkl. tilbygninger) med henblik
på tilbud. Efter modtagelse af dette tilbud drøfter menighedsrådet den 17. september de
indhentede tilbud og træffer beslutning vedrørende leverandør.
8. Regnskab 2020
Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning skal finde sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde.
Der er bogført frem til 12. august.
Se bilag.
Der er usikkerhedsmomenter; feriepenge, kalkning af kirke er uafklarede. Taget til
efterretning.
9. Menighedsrådets handlingsplan for anlægs- og vedligeholdelsesarbejder
Menighedsrådet har besluttet, at formanden opdaterer handlingsplanen forud for hvert
ordinært møde, og planen vedlægges som bilag. Giver den opdaterede handlingsplan
anledning til drøftelse, finder dette sted.
Se bilag.
Handlingsplanen er gennemgået. Menighedsrådet udtrykker tilfredshed.
10. Menighedsvalget – Valgforsamlingen – tirsdag den 15.09 kl. 19,00
Menighedsrådet skal på mødet her planlægge afviklingen af Valgforsamlingen den 15.09.
Idet lovgivningen på området er helt anderledes end tidligere, har NE udarbejdet et materiale,
i et forsøg på at danne en overskuelig oversigt for menighedsrådsmedlemmerne.
Det er ikke hensigten, at oversigten på mødet her skal gennemgås i detaljer, men oversigten
stiller nogle praktiske spørgsmål, som menighedsrådet på mødet her skal tage stilling til.
Se bilag.
Under dette punkt kan det også være hensigtsmæssigt, at de nuværende
menighedsrådsmedlemmer tilkendegiver sin forhånd stillingtagen til genopstilling til
menighedsrådet.

11. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Der er en faktura fra 2019 der ikke er betalt og ikke vil blive betalt. Gravstedet er slettet.
Menighedsrådet anbefaler, at der tages kontakt til Regnskabskontoret og anmoder om at få
nævnte faktura slettet fra ”skyldig saldo” og beløbet optages som tab.
• Præstegårdsudvalget
Agnete sørger for at engen syd for præstegården slås.
•

Mark- og Skovudvalget

• Aktivitetsudvalget
Det er vanskeligt at planlægge foredrag i efteråret pga. COVID-19. Dog afholdes koncerter
– se hjemmesiden. Der afholdes studiekreds og aftensang.
• Kontaktpersonen
Fastlæggelse af tidspunkt for medarbejdermøde i efteråret 2020. Medarbejdermøde er aftalt
til onsdag 7. oktober kl. 14.30 hos Agnete.
Fra menighedsrådet deltager Niels Erik og Gunner. Agnete deltager ligeledes.
.
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Næstformand Anette N. N. og organist Otto A. er i kontakt med kirkesangere, der i stedet for
Louise W. T. kan indgå i kirkesangerteamet sammen med A. S. Menighedsrådet har modtaget
en detaljeret orientering.
• Kirkeværgen
• Medarbejderrepræsentanten

Næste ordinære møde: torsdag, den 17. september.
Bemærk at dette møde starter med bygningssyn kl. 16. Mødestedet er ved Kirken.
Herefter fortsætter bygningssynet ved Præstegården.
Vi spiser et stykke smørrebrød, og det ordinære menighedsrådsmøde forventes at starte
omkring 19,15.
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: kl. 2045

