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

Hørup, den 28.05 2020

Referat af dagsorden til menighedsrådets møde den 28. maj 2020
Afbud: Ingen afbud.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Udarbejdelse af menighedsrådets budgetforslag for 2021
Provstiudvalget skal senest den 15. juni modtage menighedsrådets forslag til budget for
regnskabsåret 2021.
Da mødet her er det sidste ordinære menighedsrådsmøde inden 15. juni, skal
menighedsrådet på mødet udarbejde sit budgetforslag.
Ketty M. fra regnskabskontoret deltog i behandlingen af punktet og gennemgik budgetforslag
for 2021 med Menighedsrådets bemærkninger.
Det fremlagte budgetforslag for 2021med bemærkninger er godkendt af Menighedsrådet.
Hørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22565117, Budget 2021, Bidrag budget afleveret d.
28-05-2020 19.16.
Corona krisen har i foråret 2020 betydet, at menighedsrådet ikke har kunnet udarbejde sit
budgetforslag på samme vis som i forudgående år.
Heldigvis behandlede rådet på sine møder i januar og februar menighedsrådets forslag til
anlægsbevillinger og forslag til bevillinger via maskinpuljen, så disse områder var i
hovedtræk på plads, inden krisen indtrådte.
Og ligeledes pga. Corona krisen har kasserer Kjeld C. og Niels Erik aftalt, at Niels Erik
sammen med Regnskabskontoret udarbejder menighedsrådets forslag til budget 2021.
Baggrundsmateriale.
Provstiudvalget har den 30.04 udmeldt menighedsrådets foreløbige budgetudmelding.
Udmeldingen fremstår således:
Bevilling til ordinær drift, løn
Bevilling til renteudgifter
Menighedsrådets egen finansiering fra Frie midler
Bevilling fra Provstiudvalget i alt

kr. 1.677.020
kr. 4.482
kr. 30.000
kr. 1.651.502

Provstiudvalget oplyser
-

-

Menighedsrådets frie midler ligger højt i forhold til det niveau, provstiudvalget har lagt
for fire midler, hvilket for kirkekasser af denne størrelse udgør maksimalt 200.000 kr.
Derfor anvendes kr. 30.000 af frie midler til driften i 2021.
Gamle anlæg er i proces i 2020 og forventes afsluttet i regnskabsåret 2020, således at
der ikke står gamle anlæg tilbage fra 2014 og 2016.
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-

I forbindelse med regnskab 2019 kan vi se, at der er opsparinger til anlæg 721110 på kr.
46.968,75, menighedsrådet bedes fremsende en opgørelse over beløbet til provstiet.

Menighedsrådsformanden oplyser i relation til Provstiudvalgets udtalelser
Ad Frie midler: På side 1 i budgetforslaget, under bemærkninger, anmoder menighedsrådet
PU om, at denne beslutning omgøres. Uddybende baggrund herfor fremgår af særskilt brev
til PU. Brevet er medtaget på side 30 i budgetforslaget for 2021.
Ad gamle anlæg fra 2014 og 2016, der er i proces, og som PU forventer afsluttet i 2021:
På side 7 i budgetforslaget oplyser menighedsrådet om årsagen til, at nævnte anlæg fortsat
er i proces, idet menighedsrådet oplyser, at igangsætning af anlægsbevillingerne afventer
menighedsrådets deltagelse i den af Provstiudvalget nedsatte kirkegårdspulje.
Det oplyses desuden, at PU tidligere har udtalt, at næste runde inden for kirkegårdspuljen
forventes igangsat i foråret 2020.
Ad opsparinger til anlæg på kr. 46.968,75: På side 7 samt siderne18 og 19 i budgetforslaget
oplyser menighedsrådet om baggrund for opsparingen, ligesom menighedsrådet foreslår, at
beløbet indgår medfinansierende i den ansøgte anlægsbevilling til om tækning af udhuset i
præstegården.
Driftsbudgettet
Forslag til driftsbudgettet for 2021 har taget udgangspunkt i regnskabet for 2019 samt
budget 2020.
Menighedsrådet besluttede under pkt. 15 på sit møde i februar 2020, at man, jf. muligheden i
bilag 6, ikke ønsker at indgive bidrag til ændring af driftsbudgettet for 2021.
Menighedsrådets forslag til driftsbudget, hvor PU´s udmelding om egenfinansiering på
30.000 kr., nødvendigvis og ind til anden beslutning (forventelig) foretages, må medtages,
fremgår på side 2 i budgetforslaget.
Bemærk, at resultatet udviser et underskud på 73.718 kr.
Regnskabskontoret oplyser, at beløbet hidrører fra skyldige omkostninger til
Lønmodtagernes feriemidler (jf. ny ferielovgivning), og at PU kræver beløbet anført.
Se side 13 i budgetforslaget for 2021.
Regnskabskontoret tilføjer, at det endnu er uvist, om beløbet skal afholdes af MR eller af PU.
Hvis beløbet afholdes af PU ” går menighedsrådets budgetterede indtægter og udgifter i
driftsbudgetforslaget for 2021 i nul”.
Anlægsbudgettet
Forslag til anlægsbudgettet for 2020 skal angives på særskilt bilag i menighedsrådets forslag til
årsbudget.
- Ansøgninger til anlægsbudgettet skal i almindelighed indeholde min. 2 indhentede tilbud.
- Menighedsrådet skal over for PU begrundet oplyse, hvilket af tilbuddene, man ønsker at
benytte sig af.
- Fremsendelse af ønsker til maskinpuljen er ikke omfattet af bestemmelserne om 2 tilbudsgivere,
idet denne pulje administreres af PU.
Budgetbehandlingen på menighedsrådets møder i januar og februar 2020 møder kan opsamles
således:
Kalkning af kirken
Medtages som et anlægsønske i overslagsåret 2022.
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(Det forventes, at kirken – efter haglskaden – enten via forsikringsdækning eller via PU´s 5 %
pulje - nykalkes i 2020)
Der er indhentet 2 tilbud.
Se side 22 og 23 i budgetforslaget for 2021.
MR har besluttet, at tilbuddet, der er betegnet som Tilbud nr. 1, ønskes benyttet.
Om tækning af tag på præstegårdens udhus.
Medtages som et anlægsønske til budget 2020.
Der er indhentet 2 tilbud.
Se side 20 og 21 i budgetforslaget for 2021.
Stiftets præstegårdskonsulent har haft de 2 tilbud til gennemsyn og udtaler, at MR over for PU
bør anbefale accept af billigste tilbud.
Maskinpuljen
To bidrag medtages som ønske til maskinpuljen.
Græsklippe maskine
Ekstra katafalk.
Der er indhentet tilbud.
Se siderne 25-27
Nyt gasfyr i præstegården
På menighedsrådets møde i februar 2020 blev det besluttet, at MR i f m sit budgetforslag for
2021 skal oplyse PU, som det fremgår af side 24 i budgetforslaget for 2021.
Pleje af lindetræerne på kirkegårdens sydside
Menighedsrådet drøftede emnet på sit møde i februar 2020.
Skovfoged fra Skovdyrkerne har i maj vurderet træernes tilstand og anbefaler fældning og
genplantning. Når Skovdyrkernes skriftlige rådgivning og udgift til evt. effektuering heraf,
kontakter Kirkeværge Stiftets præstegårdskonsulent med henblik på dennes udtalelse.
Skovdyrkerne er bekendt med, at materialet skal foreligge så betids, at det kan medtages på
menighedsrådets møde den 28.05.
Besluttet menighedsrådet – efter indhentet udtalelse fra præstegårdskonsulenten – sig for at
følge Skovdyrkernes vejledning, skal udgiften hertil påføres budgetforslaget for 2021.
Regnskabskontoret er bekendt hermed.

3. Orientering fra sognepræsten
Agnet oplyser at kirken så småt er ved at vende tilbage til normalen. De udendørs søndagsandagter ophører – disse har været meget påskønnet. Agnete har d.d. været på plejehjemmet,
hvor vi dog fortsat ikke kan komme ind. Konfirmanderne begynder tirsdag den 2. juni og
onsdag den 3. juni.
Forud for orienteringsmødet den 9. juni skal der sprittes af – kl. 15.30.
I år skulle menighedsrådet have haft en udflugt i august måned. Det er besluttet at vi
springer over i år og planlægger med en udflugt i 2021.
Der kommer en violinist der spiller til gudstjenesten på søndag.
4. Orientering fra menighedsrådsformanden
Der henvises til ” Påskehilsen og til maj hilsen”.
Vi er blevet orienteret om at haglskaderne på kirke uret er af kosmetisk karakter. Afgørelsen
kan indklages til Kirkeministeriet. Menighedsrådet agter at påklage afgørelsen.
Louise stopper som kirkesanger. Sidste arbejdsdag er den 14. juni. Der skal findes en løsning
om en kirkesanger. Agnete og Anette samarbejder med Otto om en afløser.
5. Menighedsrådsvalget i efteråret 2020, hvor første trin er orienteringsmødet den 9. juni
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Menighedsrådet har besluttet, at orienteringsmødet afholdes tirsdag den 9. juni kl. 19.00 i
konfirmandstuen.
Mødet annonceres i næste nummer af Kirkebladet.
Det annonceres i JV og i Sønderborg Ugeavis.
Sognepræsten oplyser om mødet i f m søndagsgudstjenesten.
Kirkeministeriet oplyser, at der er 2 krav til mødets indhold:
.
• 1 Menighedsrådet skal orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, samt
kommende opgave
• 2 Menighedsrådet skal orientere om dato (15.09) og regler for valgforsamlingen og
antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Beslutning: Agnete planlægger en kort intro om Folkekirken og dens historiske betydning og
arbejde.
Niels Erik er formand for orienteringsmødet der starter kl. 19.00 i Konfirmandstuen. Der
serveres kaffe og lidt sødt.
6. Evt.
Næste ordinære møde: torsdag, den 18. juni kl. 18,30. Husk en anden skal tage referat.
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: kl. 19:50.

