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

Hørup, den 24.11 2020
Referat af dagsorden til det sidste menighedsrådsmøde i det nuværende menighedsråd.
Referat af dagsorden
Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt.
2. Orientering fra sognepræsten
Der udkommer nyt kirkeblad. I forhold til sognehøjskole er dette ikke muligt grundet
COVID. Konfirmandundervisning for voksne er et nyt initiativ; finder sted den 11/2 og den
11/3. Temaerne er; Hvad sandhed er og Skabelsesberetningen. Agnete har sammen med
andre skrevet og udgivet en bog om folkekirkens liturgiske arv. Bogen er udkommet og
koster kr. 150,00.
Julegudstjeneste vil foregå med billet bestilling – der kommer en vejledning på hjemmesiden
den 16. december.
Fyraftenssang er flyttet til torsdag den 10. december. Der afholdes adventsaften med
krybbespil den 3. december kl. 19.00. Foregår i kirken.
3. Orientering fra menighedsrådsformanden
- Provstiudvalget oplyser, at man har godkendt menighedsrådets regnskab for 2019.
Regnskabet er indlagt i det elektroniske dataarkiv.
- Provstiudvalget oplyser, at man har godkendt menighedsrådets synsrapport for 2020.
- I forbindelse med bidrag til budget 2021 har menighedsrådet fremsendt 2 bidrag til
maskinpuljen. Plæneklipper og katafalk. Det lovede møde er udsat til januar 2021.
På baggrund af henvendelse fra Niels Erik har PU oplyst, at mødet, hvor beslutning skal
træffes sammen med de øvrige indkomne bidrag, afholdes i januar.
- Menighedsrådet har modtaget takkekort for buket, Helge Nielsen bisættelse.
- Menighedsrådet behandlede på sit junimøde i år 2 henvendelser fra Sønderborg
Kommune omkring lovliggørelse af byggerier inden for Exner fredningen.
Menighedsrådet havde ingen indvendinger. Materialet er efterfølgende behandlet af
Provstiudvalget og Haderslev Stift. Sidstnævnte har tilsendt menighedsrådet kopi af den
udtalelse, Stiftet har sendt til Sønderborg Kommune
Se bilag.
- Bygadens Børnegård skal udvides og i den forbindelse skal der udarbejdes en
miljøvurdering. Sønderborg Kommune har skrevet til Haderslev Stift, Stiftsøvrigheden
har skrevet til Sønderborg Kommune og udtalt sig vedrørende kirken alene. De forholder
sig således ikke til øvrig kirkelig ejendom så som sognegården. Menighedsrådet gør
opmærksom på at der i tilfælde af en udvidelse af Bygades Børnegård vil ske en øget en
trafik og det vil falde sammen med konfirmandernes mødetid om morgenen og igen om
eftermiddagen. Det kan konstateres at hastigheden til og fra Bygadens Børnegård er
temmelig voldsom. Menighedsrådet forholder sig alene til de trafikale forhold. Der er
ingen forbehold i forhold til selve byggeriet.
- Brandsikring af ejendommen; det har været besværligt at få kontakt til firmaet G4S og
efterfølgende viser det sig at prisen er lav dog vil firmaet honorere tilbuddet. Faktura skal
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udstedes til Hørup Menighedsråd, og fremsendes til regnskabskontoret. Aftalen er gået på
plads. Brandalarmer installeres i indeværende år.
4. Konstituerende møde i det kommende menighedsråd
Anne Kirk, der på Valgforsamlingen modtog flest stemmer, har, jf. bestemmelserne, indkaldt
det kommende menighedsråd til konstituerende møde, torsdag den 26.11 kl. 16,30
Se bilag.
Efter det konstituerende møde mødes, kl. 19.00, det afgående og det kommende
menighedsråd.
Mødet finder sted i tilknytning til en let anretning.
5. Menighedsrådet beslutning om at henlægge beløb til 2021
Årets konfirmandtur til Ribe, der budgetlagt, blev grundet Covid-19 situationen aflyst.
På september mødet besluttede menighedsrådet at henlægge kr. 14.000 kr. således, at
erstatningstur kan afvikles i 2021. Niels Erik fik opgaven at kontakte Regnskabskontoret
med henblik på at få hensat beløbet til 2021.
Regnskabskontoret har den 29.10 oplyst, at Provsten udtaler, at det ikke er muligt.
Provsten oplyser, at man skal søge om at måtte bruge det overskud, man har i 2020 – altså
frie midler – til ikke afholdte aktiviteter.
Provsten tilføjer, at et alternativ kan være, at man i 2020 får udført nogle af de
vedligeholdelsesopgaver, man har budgetteret med i 2021, og således flytte omkostninger fra
et år til et andet.
Jf. det skitserede alternativ oplyser MR formand, at graveren har indhentet tilbud på isætning
af ny dør til det offentlige toilet i graverbygningen.
Tilbuddet er på 14.789 kr. moms inkl.
Og ligeledes, jf. det skitserede alternativ, anbefaler MR formanden, at menighedsrådet følger
provstens vejledning og træffer beslutning om, at døren udskiftes nu, og udgiften dermed
faktureres i regnskabet for 2020.
Menighedsrådet beslutter at de budgetterede midler til Ribe turen (turen er aflyses med
baggrund i COVID) anvendes til udskiftning af toiletdør til det offentlige toilet i
graverbygningen. Udskiftning og fakturering skal ske i indeværende år.
Menighedsrådet kontakter PwC for at få en reference til hvilket bekendtgørelsesgrundlag der
bringes i anvendelse i forhold til at det afvises, at overføre det budgetterede beløb til
afholdelse i 2021.
6. Afslag på ansøgning om at anvende dele af anlægsbevilling til udskiftning af radiatorer
i våbenhuset
Menighedsrådet modtog i 2016 anlægsbevilling på 162.000 kr. til forebyggelse af skimmelog udtørringsskader i kirken.
I oktober 2020 henstod der, efter udskiftning af 3 radiatorer i kirkens kor, 29.824 kr. på
bevillingen. På vegne af menighedsrådet har Kirkeværgen søgt Provstiudvalget om tilladelse
til at anvende dele af det uforbrugte beløb til udskiftning af 2 defekte radiatorer i våbenhuset.
Tilbud på kr. 21.244 moms inkl. er indhentet.
Provstiudvalget har den 29.10 givet afslag på ansøgningen.
Provstiudvalget gentager tidligere fremsat oplysning om, at anlægsbevillingen skal opgøres
og lukkes med udgangen af regnskabsåret 2020 og tilføjer, at udskiftning af de to radiatorer
skal finansieres via menighedsrådets egen driftsramme.
Se bilag.
7. Opfølgning på punkt 6, hvor Provstiudvalget oplyser, at udskiftning af 2 radiatorer i
våbenhuset skal finansieres af menighedsrådets egen driftsramme
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Provstiudvalgets beslutning medfører, at det nu snart afgående menighedsråd bør tage stilling
til, om udskiftningen og dermed finansieringen skal finde sted i regnskabsåret 2020, eller
man vil overdrage opgaven til det kommende menighedsråd.
Det nuværende menighedsråds stillingtagen skal finde sted med udgangspunkt i rådets
forventning til det endelige driftsresultat i regnskabsåret 2020.
Regnskabskontoret har bogført frem til 17.11, hvor driftsresultatet udviser et overskud på
117.732 kr.
Regnskabskontoret har ligeledes den 17.11 opstillet en oversigt over de kendte, faste større
udgifter og indtægter i den resterende del af året.
På den baggrund oplyser regnskabskontoret, at dispositionsbeløbet til de resterende, løbende
såvel faste som uforudsete udgifter, samt til de ydelser, der allerede er udførte, men endnu
ikke bogførte, i den resterende del af regnskabsåret er kr. 76.000.
Erfaringen fra tidligere år siger, at dette beløb bør være større.
Overskrides beløbet vil udligning, i forbindelse med regnskabsafslutningen, finde sted via
træk på menighedsrådets frie midler.
Menighedsrådets frie midler
Ved indgangen til regnskabsåret 2020 var menighedsrådets frie midler 326.000 kr.
Primo året gav PU tilladelse til, at menighedsrådet måtte anvende kr. 95.625 af disse midler
til opgaver, der grundet forskellige omstændigheder ikke som planlagt kunne udføres i 2019.
I forbindelse med budgetlægningen for 2021 oplyste PU, at 30.000 kr. af menighedsrådets
frie midler skulle indgå medfinansierende for driftsrammen i 2021.
PU´s begrundelse er, at Hørup menighedsråds kirkekasse ikke bør have frie midler, der
overskrider 200.000 kr.
Menighedsrådsformandens udtalelse
Menighedsrådets frie midler ved regnskabsopgørelsen for 2020 er først kendt, når den sidste
udgift, afholdt i 2020, er bogført.
Her medio november 2020 er det derfor ikke muligt at give et konkret estimat.
Dog forventes, at hvis det nuværende menighedsråd beslutter sig for at finansiere udgiften til
udskiftning af de to radiatorer i regnskabsåret 2020, vil de frie midler fortsat ved
regnskabsårets afslutning være positive.
På baggrund af ovennævnte forventning anbefaler formanden, at menighedsrådet træffer
beslutning om, at de 2 radiatorer udskiftes nu og udgiften dermed faktureres i regnskabsåret
2020.
Menighedsrådet besluttede at udskifte de 2 radiatorer i indeværende år. De skal betales i år.
8. Opfølgning på efterårets konsulentrunde – urskive og skibet i kirken
Urskiven
Der er i september indkommet 2 tilbud på istandsættelse af urskiven og 2 tilbud på
istandsættelse af kirkens murværk.
Menighedsrådet besluttede på sit møde den 17.09 2020, at
- Menighedsrådet anbefaler det billigste tilbud vedr. restaurering af murværket.
- Stiftets kirkekonsulent bør inddrages for yderligere rådgivning om valg af tilbud vedr.
reparation af urskiven.
På mødet med konsulenterne den 1.10 2020, hvor der også var repræsentation fra Stift og
Provsti, blev menighedsrådet anbefalet at fremsende de to tilbud på reparation af urskiven til
Nationalmuseets kirkekonsulenter med henblik på rådgivning om valg af tilbud.
Kirkeværge Ove Aagaard har fremsendt og rykket Nationalmuseet for svar.
Der er endnu ikke indkommet svar.
Skibet i kirken
Ligeledes på mødet med konsulenterne var restaurering af skibet genstand for drøftelse.
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I referat fra mødet står der, at indledningsvis skal menighedsrådet bestille en
besigtigelsesrapport hos Nationalmuseet. Rapporten vil indeholde beskrivelse af skibets
stand og forslag til evt. istandsættelse.
Kirkeværgen har bestilt en sådan rapport.
Nationalmuseet oplyser, at der må forventes omkring 9 måneders ventetid på besigtigelsen.
9. Referat fra APV møde den 23.10 2020
Referatet vedlægges som bilag.
Som det fremgår oplyste organisten på mødet, at lyd trykket fra kirkens orgel, efter hans
vurdering er for stort og derved kan fremkalde fysiske skader på organisten. En foretaget
foreløbig måling udført af orgelbyggerfirmaet Marcussen giver et udslag i størrelsesorden
omkring 90 decibel.
Organisten oplyste endvidere, at han også har kontakt til:
1) Firma i Esbjerg, med kontor i Sønderborg, der er specialister i lydmåling
2) Tidligere domorganist og orgelkonsulent Svend Prip.
På APV-mødet aftaltes, at organisten fastholder og udbygger disse kontakter og herefter vender
tilbage til menighedsrådet, når yderligere dokumenterbare oplysninger foreligger.
MR formand/kontaktperson oplyste på mødet, at menighedsrådet på sit møde den 22.10 og med
henvisning til evt. forestående større økonomisk udgift var blevet forhåndsorienteret om den
oplyste problemstilling.
10. Fortsættelse af punkt 9 – orgelets høje lydtryk
Organist Otto Andersen oplyser medio november, at lydmålerfirmaet har aflagt besøgt i
kirken. Firmaet har målt lydtrykket til 88 decibel, hvilket er over det anbefalelsesværdige
(tilladelige).
Organisten oplyser endvidere medio november, at tidligere domorganist og orgelkonsulent
Svend Prip på organistens foranledning er i færd med at udarbejde forslag til ombygning af
orgelet og således, at spillebordet flyttes om på siden af orgelet.
Lydmålerfirmaet oplyser, at finder dette sted, nedbringes orgelets lydtryk ved spillebordet til
82 decibel.
I tilknytning her til udtaler organisten, at det tilrådes, at man ved samme lejlighed opgraderer
orgelet, hvorfor Svend Prip også vil udarbejde forslag hertil.
Hvis menighedsrådet beslutter sig for at gå videre med sagen, bør der handles således:
1. Når Svend Prips forslag foreligger, behandler rådet dette.
2. Hvis rådet beslutter sig for at arbejde videre med forslaget, sendes dette til udtalelse hos
Stiftets nuværende orgelkonsulent.
3. Når dennes udtalelse foreligger, behandler menighedsrådet dette og afhængig heraf
indhenter menighedsrådet tilbud fra min. 2 orgelbyggerfirmaer.
4. Når tilbuddene er indhentet, skal menighedsrådet indgå i dialog med Provstiudvalget
omkring finansieringsmulighederne.
5. Når ovenstående er afklaret, fremsendes materialet til Stiftet, der træffer endelig
afgørelse.
Organisten deltager i menighedsrådets behandling af dette punkt.
Organisten gennemgik problemstillingen og Menighedsrådet drøftede dette
arbejdsmiljøanliggende og besluttede at arbejdet prioriteres og overdrages til det kommende
menighedsråd. Problemet anses for presserende. Ove er tovholder over i det nye menighedsråd.

11. Regnskab 2020
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Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning skal finde sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde.
Der er bogført frem til 17.11 2020.
Jf. også ovenstående punkter 7 og 10.
Hvis menighedsrådets frie midler, når årsregnskabet for 2020 primo 2021 er opgjort, er større
end kr. 200.000 bør det nyvalgte menighedsråd straks indgå i dialog med Provstiudvalget
omkring finansieringen af de ved udgangen af 2020 ventende anlægs- og driftsopgaver, som
det afgående menighedsråd pga. afventende tilbagemeldinger fra besluttende myndigheder,
ultimo november, endnu ikke har kunnet gennemføre.
Se bilag
12. 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
Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
o Intet at berette.
• Præstegårdsudvalget
o Præstegården afleveres i god stand. Der er naturligvis tale om løbende
vedligeholdelse også i årene fremover.
•

Mark- og Skovudvalget
o Overdragelse af beslutning om Rævehøj udestår. Erik afslutter sagen med
Sønderborg Kommune.

• Aktivitetsudvalget
o Anette indkalder til et nyt møde i 2021.
• Kontaktpersonen
o Intet at berette.
• Kirkeværgen
o Intet at berette.
• Medarbejderrepræsentanten
o Intet at berette.

Næste ordinære møde: Fastlæggelse af dato for næste ordinære møde finder sted den 26.11
på det kommende menighedsråds konstituerende møde.

Referent: Anne Kirk

Mødet slut: 19:20

