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

Hørup, den 22.08 2019
Referat af dagsorden til Menighedsrådets møde torsdag, den 22. august 2019
Afbud: Erik Sørensen. Kristian Iversen deltager som stedfortræder.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Orientering fra sognepræsten
I løbet af sommeren har det været nødvendigt at have reparatør på fyret i præstegården. En
større reparation eller udskiftning af fyret må forventes. Der er også gasudslip i rummet,
hvor gasfyret er installeret. Det skal undersøges, hvad det koster at indlægge fjernvarme.
Gunner hjemtager tilbud på at indlægge fjernvarme. Og der skal indhentes overslag over
reparation/udskiftning af gasfyr. Overslag over reparation/udskiftning indhentes af Agnete.
Agnete afholdt sogneeftermiddag med et fantastisk musikprogram.
Agnete har som repræsentant for Tidehverv deltaget i et møde vedrørende liturgi. Der var
introduktion ved biskop Marianne Christensen. Mødet drejede sig om hvorvidt liturgien skal
frigives helt. I dag gives der dispensation, såfremt liturgien ønskes fraveget. Der er også
liturgiske fri-sogne. Liturgien sikrer en ensartethed i udførelsen af de kirkelige ritualer.
Ønsker menighedsrådet at tilkendegive et ønske om at bevare nuværende liturgi?
Menighedsrådet modtager en pixiversion af rapporter fra Haderslev Stift vedrørende emnet
– biskoppen har inviteret til et temamøde i januar 2020.
3. Orientering fra menighedsrådsformanden
-

-

AP Møller fonden har meddelt afslag på menighedsrådets ansøgning om støtte til
inventarindkøb. Orientering ved næstformand AN
Der er udarbejdet arbejdsplan for kirkens 2 kirkesangere i perioden frem til 1.12.
Orientering ved næstformand AN
Afrensning af taget på præstegårdsboligen samt reparation af taghjørnet på østre lade
bygning er, til aftalt pris, afsluttet medio august
Christians sogns menighedsråd har fremsendt takkebrev
Se vedlagte
I forlængelse af menighedsrådets beslutning omkring viderebehandling af rådets forslag
til helhedsplan for kirkegården, jf. pkt. 5 på juni mødet, har Kjeld C. meddelt
Provstiudvalget, at menighedsrådet ønsker at indgå i kirkegårdspuljen
Der afholdes høstgudstjeneste søndag den 15. september
Der er konfirmandindskrivning søndag den 25. august efter gudstjenesten
Sønderborg Provstiudvalg indbyder i samarbejder med politiet til orienteringsmøde om
sikring af kirkens ejendom. Tidspunktet er onsdag den 28.08 kl. 18,30 – 20.00 i
Menighedshuset, Østergade,1 i Sønderborg.
Jf. bilag.
Idet tilmeldingsfristen er 20. august kl. 12 bedes medlemmer af Hørup menighedsråd, der
er interesseret i deltagelse, foretage egenhændig tilmelding.
Tilmelding sker til kirkekontor@sctmarie.dk eller tlf. 74 42 33 21
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-

Haderslev Stift har tilsendt menighedsrådene et informationsbrev omhandlende
Folkekirkens liturgi, herunder indbydelse til temadage om emnet. I Sønderborg afvikles
temadagen lørdag den 11. januar fra 9,30 – 14. Stiftet oplyser, at nærmere følger.
Se bilag.

4. Henvendelse fra Hørup og Høruphav Vandværk
Der er indgået lejeaftale mellem menighedsrådet og vandværket omhandlende areal
beliggende på Hørup Bygade.
Vandværkets kasserer kontaktede i juni menighedsrådet og fremsatte ønske om, at lejemålet
tages op til revision.
Vandværket havde til menighedsrådets møde i juni fremsendt materiale, der uddyber
baggrund for henvendelsen.
På menighedsrådets juni møde blev det besluttet således:
Det overlades til kasserer K C at undersøge de matrikulære forhold, før der træffes en
beslutning.
Punktet genoptages på mødet i august.
På baggrund af møde mellem KC og vandværkets kasserer har vandværkets bestyrelse
fremsendt oplæg til ny lejeaftale.
Jf. bilag.
På mødet her skal menighedsrådet tage stilling til, om man kan tilslutte sig oplægget.
Det er Provstiudvalget, der på baggrund af menighedsrådets stillingtagen, som foretager den
endelige beslutning i f m indgåelse en af ny lejeaftale.
Menighedsrådet tilslutter sig ny lejeaftale med en løbetid på 5 år med ret til genforhandling.
Der skal være opmærksomhed på færdsel – hensyn til dyr og køres der med maskiner på
markerne skal der ske genopretning og der må ikke hindres adgang fra hjørnet af Vestervej
og Hørup Bygade. KC udarbejder lejeaftale med de nævnte påtegner. Lejeaftalen skal
godkendes i Provstiudvalget. KC fremsender til Provstiudvalget.
5. Forslag til forlængelse af forpagtningskontrakt
Opfølgende på menighedsrådets beslutning på aprilmødet, pkt. 10, har kasserer Kjeld C. haft
kontakt til gårdejer JB, der oplyser, at han er interesseret i forlængelse af
forpagtningskontrakten på nuværende og uændrede vilkår.
Se bilag.
På mødet her skal menighedsrådet tage stilling til, om man på disse vilkår kan anbefale
forlængelse af forpagtningsaftalen.
På baggrund af menighedsrådets stillingtagen er det provstiudvalget, der træffer endelig
beslutning.
Der gøres opmærksomt på, at Provstiudvalget tidligere har oplyst, at indgåelse af
forpagtningsaftaler, herunder også forlængelse af eksisterende, skal begrænses til maks. 5 år,
hvorefter ny stillingtagen skal træffes.
Menighedsrådet tilslutter sig en lejeaftale på nuværende vilkår – en allonge på 5 år. KC
udarbejder allonge og fremsender til Provstiudvalget.
6. Haglskader på kirkebygningen
Haglvejret, tirsdag aften den 18. juni, har skadet kirkebygningen mere end først antaget.
Kirkeværge og graver har konstateret, at kalken og på mange områder stenene bag kalken,
har lidt overlast. Kirken var netop nykalket. Desuden er det konstateret, at skiven på kirkens
ur samt kirkens hoveddør også har lidt skade.
Kasserer Kjeld C. har foretaget anmeldelse til Folkekirkens Forsikringsenhed, der har
kvitteret for modtagelsen.
Forsikringsenheden oplyser, man efterfølgende vil afgøre, om skaden er dækningsberettiget.
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Endvidere gør F F opmærksom på, at menighedsrådet bør undersøge, om forslag til
udbedring af skaderne, inden igangsættelse, skal godkendes af Stiftet.
Se vedlagte.
F F oplyser, at hvis en skadeudbedring beløber sig til over 50.000 kr. moms inkl., skal der
indhentes mindst 2 tilbud.
Såvel udbedring af kalkskaderne som reparation af urskiven skønnes hver især at overskride
dette beløb.
Graver har anmodet om priser fra to firmaer vedr. kalkreparationer og to firmaer vedr.
reparation af urskiven.
Vedr. kalkreparation
Det ene firma har afleveret. Firmaet gør opmærksom på, at det en overslagspris.
Det andet firma forventes at have afleveret inden menighedsrådsmødet her.
Vedr. urskiven
Begge firmaer har afleveret.
Det ene firma gør opmærksom på, at det er en overslagspris.
Det andet firma opgiver tilbudspris.
Begge firmaer gør opmærksom på, at prisen er eksklusive liftleje.
Da der fortsat mangler en indhentning af pris vedr. kalkreparation, er det allerede
modtaget materiale fortroligt, og må derfor ikke offentliggøres.
Herudover har graver indhentet tilbud fra malerfirma vedr. ny maling af kirkens hoveddør.
Se vedlagte.
Der er indsendt skadeanmeldelsesblanket på ovennævnte skader. Der er modtaget
kvitteringsbrev, afgørelse, hvorvidt skaderne er dækningsberettiget modtages senere. Vi
forventer at skaden dækkes. Der er indhentet prisoverslag. Der er en selvrisiko på kr.
15.000.
Prisoverslag på udbedringer er modtaget – hoveddøren ca. 2.000 kr. Kalkreparation ca.
165.000 kr. Kirke uret kr. 65.000. beløbene er ekskl. moms og ekskl. liftleje ift. reparation af
kirke uret.
Menighedsrådet besluttede om nødvendigt at inddrage Stiftets konsulent i forhold til særligt
kirke uret, der er fra 1745. KC arbejder videre med sagen.
7. Regnskab 2019
Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning skal finde sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde.
Oversigt over opgørelse, medio august, på 2019 regnskabet vedlægges som bilag.
MR-formand gør opmærksom på, at der siden opgørelsen er indkommet regninger med et
samlet beløb på mellem 75.000 og 100.000 kr.
Det betyder, at den af menighedsrådet, i foråret, trufne beslutning om, at det ind til videre
kun er de nødvendige udgifter, der afholdes, fortsat opretholdes.
Menighedsrådet fastholder den stramme økonomiske kurs.
8. Menighedsrådets handlingsplan for anlægs- og vedligeholdelsesarbejder
Menighedsrådet har besluttet, at formanden opdaterer handlingsplanen forud for hvert
ordinært møde, og at planen vedlægges som bilag. Giver den opdaterede handlingsplan
anledning til drøftelse, finder dette sted.
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Hvis ikke, behandles den opdaterede handlingsplan på mødet som en efterretningssag.
Jf. bilag
Der er ikke spørgsmål til handlingsplanen.
9. Informationsbrev fra Provstiudvalget
Provstiudvalget har primo juli tilsendt menighedsrådene et informationsbrev.
Se vedlagte
Menighedsrådets gennemgang af oplysningerne.
Herunder stillingtagen til, hvem der repræsenterer Hørup menighedsråd på
budgetsamrådsmødet onsdag den 11.09 kl. 19,00.
Niels Erik, Agnete og Anne deltager i budgetmødet den 11. september kl. 19.00.
10. Ny beregning af GIAS takster
Provstikontoret oplyser, at tiden er inde, hvor GIAS taksterne skal ny beregnes.
Materialet skal være indsendt senest med udgangen af august.
Graver har tilkendegivet, at han i samarbejde med kirkeværge foretager beregningen.
Se bilag.
Der er modtaget et regneark over GIAS priser. Alle gravsteder er talt op og kategoriseret.
Kirkegårdsareal er beregnet. Regnearket er udfyldt og fremsendt og vi afventer
tilbagemelding fra Provstiudvalget.
11. Den nye ferielovs økonomiske konsekvenser for menighedsrådets økonomi.
Landsforeningen af menighedsråd oplyser:
Kirkeministeriet har på et møde med Landsforeningen nu oplyst, at der på baggrund af en
dialog med Beskæftigelsesministeriet om den nye ferielovs konsekvenser for kirke- og
provstiudvalgskassernes budgetter og regnskaber, nu melder sig en løsning.
Udgangspunktet er, at der ikke sker nogen ændringer i de regnskabsprincipper, der gælder
for menighedsrådene. Det betyder, at feriepengeforpligtelsen ikke skal optages som en
skyldig post i regnskabet, men først medtages som en udgift i regnskabet i det år, hvor
beløbet afregnes med Feriefonden.
Landsforeningen og Kirkeministeriet har dog aftalt, at forpligtelsen fremgår i regnskabet
som en del af bemærkningerne, allerede fra regnskab 2019. At forpligtelsen synliggøres,
glæder især Landsforeningen, hvor Hans-Henrik Nielsen, formand for Landsforeningens
Økonomi- og Bygningsudvalg udtaler:
- Forpligtelsen er der, også selvom den ikke optages i regnskabets balance. Derfor er det
vigtigt, at den synliggøres i regnskaberne, så den viden indgår i menighedsrådets
økonomiske prioriteringer og likviditetsstyring, og især i forbindelse med budgetprocessen i
provstiet. Menighedsrådene beslutter desuden selv, om de ønsker at indbetale til
Feriefonden eller forvalte midlerne selv. Dog skal forpligtelsen senest indbetales når
medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.
Forpligtelsen kan derfor reelt bestå i mange år. Et nyt menighedsråd vil efter et
menighedsrådsvalg derfor overtage denne forpligtelse. Det er derfor vigtigt, at de kender til
størrelsen af forpligtelsen. Forpligtelsen stiger løbende på grund af forrentningen, og skal
derfor også løbende opskrives, indtil den indbetales til Feriefonden.
12. Ny ordning vedr. betaling for IT- ydelser
Kirkeministeriets IT- afdeling oplyser, at der med virkning fra 1. januar 2020 indføres ny
ordning vedr. betaling for IT- ydelser.
Endvidere oplyser afdelingen om det udgiftsniveau, den nye ordning skønnes at medføre for
menighedsrådets regnskab.
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Se vedlagte.
Betaling for it-ydelser vedrører alene præstens it.
13. Sikker post – til og fra borgere via NemID
Kirkeministeriets IT- afdeling har fremsendt materiale, der beskriver, hvorledes
menighedsrådet på sin hjemmeside kan implementere ”Sikker formular”, som skal
anvendes, når der kommunikeres med en borger om personfølsomme oplysninger (eks. Emails som indeholder cpr. nummer)
Se vedlagte.
Ovennævnte har betydning for graver og præst. Menighedsrådet modtager ikke
personfølsomme oplysninger via hjemmesiden.
14. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Kirkegårdsplanen
• Præstegårdsudvalget
Der opvarmes ca. 400 m2. Der er fortsat ca. 10.000 i u-forbrugte midler til reparationer.
Der ønskes indkøbt et slumre relæ til en pris på ca. 5.000,00. Menighedsrådet tilslutter sig
indkøb af slumre relæ. Gunner har opgaven.
•

Mark- og Skovudvalget
Intet at berette.

• Aktivitetsudvalget
Intet at berette.
• Kontaktpersonen
Intet at berette.
• Kirkeværgen
Intet at berette.
• Medarbejderrepræsentanten
Intet at berette.
Næste ordinære møde: torsdag den 19. september, hvor der forud for mødet afholdes
bygningssyn med start ved kirken kl. 16:00.
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: Kl. 21:05

