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

Hørup, den 20. februar 2020

Referat af dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag den 20. februar 2020
Afbud: Anette N.N. Kristian I. deltager i stedet for. Erik Sørensen. Birgit Iversen deltaget i stedet
for.
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2.

Orientering fra sognepræsten
Der er udfordringer med betaling af rengøringshjælperne. Dette skyldes manglende nemkonti og aktivering af frikort. Agnete er i dialog med Regnskabskontoret.

3.

Orientering fra menighedsrådsformanden

4.

-

Fredag den 24.01 2020 mødtes, ekstraordinært, de 4 menighedsrådsformænd på Sydals.
Årsagen var indkommet meddelelse om, at udgiften i 2020, med virkning fra årets
begyndelse, til distribution af Kirkebladet, vil blive væsentlig dyrere end i forudgående
år.
Orientering om beslutning på mødet. Aftalen på mødet den 24. januar er at de 4
menighedsråd i indeværende år deler merudgiften. Lysabild medtager mer-udgiften for
2021 i deres budget.

-

Næstformand AN har afholdt møde med kirkesangerne, hvor forårets tjenesteplan t. o.
m. udgangen af maj er fastlagt.

-

MR har modtaget et gavebevis. 2 menighedsrådsmedlemmer/ ansatte ved Kirken kan
deltage i Sønderborg musikforenings koncerter.
Opfølgende orientering. Er der nogen der har interesse i at deltage i en koncert ved
Sønderborg musikforening, kan de rette henvendelse til Niel Erik.

-

Provstiudvalget har givet samtlige menighedsråd i Provstiet muligheden for at deltage i
et særskilt møde med PU.
NE har tilbagemeldt, at menighedsrådet i Hørup ønsker et af nedenstående 2
mødetidspunkter.
Onsdag den 4. marts fra 17.00 – 17.30 eller torsdag den 5. marts fra 17.00 - 17.30.
PU tilbagemelder endelig dato fastlæggelse. Så snart vi får besked om dato melder Niels
Erik tilbage til Menighedsrådet.
Der er ligeledes indkaldt til et formandsmøde den 23. april 2020.
Se bilag.

Bygningssyn i 2020
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I forbindelse med bygningssynet i 2019 blev det besluttet, at bygningssynet i 2020 skal
afholdes i marts/april måned.
Der er menighedsrådsmøde torsdag den 16.04, der starter kl. 16.00 ved kirken.
NE har talt med Gert Bladt, der kan medvirke denne torsdag fra kl. 16.
Det foreslås derfor, at bygningssynet i 2020 afholdes torsdag den 16.04 fra kl. 16.00 til ca.
kl. 18,30 – hvorefter der er ordinært menighedsrådsmøde.
5.

Forslag til indgåelse af ny lejeaftale samt ny forpagtningsaftale
Under punkt 4 og pkt. 5 på menighedsrådets møde den 22.08 2019 behandlede rådet forslag
til indgåelse af ny lejeaftale (Vandværket) samt ny forpagtningsaftale (JB)
Rådet besluttede således
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.
Forpagtningsaftale
Menighedsrådet tilslutter sig en lejeaftale på nuværende vilkår – en allonge på 5 år. KC
udarbejder allonge og fremsender til Provstiudvalget.
Lejeaftale
På baggrund af menighedsrådets beslutning om lejeaftalen, indgik kasserer Kjeld C. i
efteråret drøftelser med Vandværket i f m den endelige udformning af aftalen.
Vandværket fremsatte ved den lejlighed et stort ønske om, at lejeaftalen blev udformet
således, at
- Ny lejeperiode påbegyndes den 1.1.2020.
- Lejeaftalen er gældende i en periode på 25 år.
- Lejeaftalen er i perioden uopsigelig fra begge parters side, dog således, at aftalen af
lejer kan opsiges med 3 måneders varsel, såfremt lejer måtte ophøre med at benytte
areal til vandindvinding og vandværk.
På menighedsrådets møder i efteråret orienterede KC. rådet om baggrunden for
Vandværkets ønske om et længere lejemål end 5 år.
Menighedsrådet udviste forståelse her for og besluttede følgelig at omgøre beslutningen på
augustmødet og dermed overlade KC. at forhandle videre med en lejeperiode på 25 år.
På menighedsrådets vegne fremsendte KC. ultimo november, såvel forslag til ny lejeaftale
som forslag til ny forpagtningsaftale til Provstiudvalget.
Provstiet har primo februar 2020 med henvisning til nærmere konkretiserede retningslinjer
på området anmodet om redigeret genfremsendelse af forslagene.
KC. har på menighedsrådets vegne efterkommet anmodningen.
Nærmere ved KC. på mødet.
Formandens indstilling til rådet
Formanden indstiller til menighedsrådets beslutning, at
- KC. på rådets vegne bemyndiges til at fremsende det revidere materiale til
Provstiudvalgets godkendelse. Menighedsrådet tilslutter sig formandens indstilling.
Godkendt som indstillet.
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-

Når Provstiudvalgets (forventede) godkendelse foreligger, underskriver
menighedsrådets underskriftsbemyndigede, dvs. formand og næstformand, aftalerne, der
herved er endeligt godkendte.

6.

Det halvårlige møde i Det Fælles Regnskabskontor
DFR oplyser, at det halvårlige møde afholdes mandag den 24. februar kl. 19. Kasserer og
formand er indbudt.
Stillingtagen til deltagelse. Fra Menighedsrådet deltager Niels Erik og Kjeld.

7.

Menighedsrådets aflønning af vikarer
Punktet blev behandlet på rådets møde i januar pba udsendt Notat fra Provstiudvalget.
Foranlediget af Notatet har Provstiudvalget haft indkaldt Provstiets
menighedsrådsformænd samt kontaktpersoner til et fælles møde. Mødet blev afholdt den
11.02.
Man besluttede at nedsætte et arbejdsudvalg, der skal udarbejde forslag, som kan erstatte
den hidtidige ordning.
Stiftets personalekonsulent er sekretær for udvalget, der består af medarbejder fra
Regnskabskontoret samt 4 menighedsrådsmedlemmer.
I perioden frem til udvalget afleverer sit forslag er det op til de enkelte menighedsråd at
indgå vikaraftaler.
Se bilag

8.

Konfirmationerne i 2020
Forårets konfirmationer er søndag den 19. april og søndag den 26. april
Menighedsrådets udpeger vagter. Ove er vagt den 19. april og Anne er vagt den 26. april.

9.

Konfirmationerne i 2021
Sognepræsten orienterede om datoerne for konfirmationerne i 2021 samt dato for
konfirmandindskrivningen. Den 11. og den 18. april 2021 er der konfirmation.
Konfirmandindskrivning for 2021 er søndag den 23. august 2020.
Datoerne indrykkes på hjemmesiden samt i Kirkebladet.

10. Udbedring af haglskaderne opstået 18.06 2019
Folkekirkens Forsikringsenhed
Jf. oplyst på tidligere menighedsrådsmøder har menighedsrådet efter indhentet udtalelse i
Stiftet besluttet at forsøge at omgøre Forsikringsenhedens afslag på erstatning.
Forsikringsenheden oplyser 05.02 2020, at sagsforløbets status er, at menighedsrådets
fornyede henvendelse er sendt til juridisk vurdering hos Forsikringsenheden. Det oplyses,
at sagen er principiel, og at menighedsrådet vil høre nærmere, når den juridiske vurdering
er fundet sted.
Se bilag.
Stiftets tilladelse til at reparationsarbejdet igangsættes
Stiftet har i januar meddelt menighedsrådet, at udbedring af haglskaderne ikke må
igangsættes, inden der foreligger udtalelse fra Kgl. Bygningsinspektør.
Stiftet tilføjer, at idet dette embede pt. er vakant, kan udtalelse indhentes hos
Nationalmuseets kirkekonsulenter.
NE har den 03.02 2020 bedt Nationalmuseets kirkegårdskonsulenter om udtalelse.
Museet har den 12.02 2020 afgivet udtalelse, i hvilken det meddeles, at
- Stiftets godkendelse skal foreligge, inden de ønskede reparationsarbejder sættes i gang
- Det tilrådes, at en konservator fra Nationalmuseet besigtiger kirkens kalkning for at
vurdere, på hvilken måde denne skal bringes i orden.
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-

Omkring reparation af urskiven skal en faguddannet metalkonservator fremkomme med
forslag til i istandsættelse.
Døren kan gen males i samme farve som nu.

Afsluttende skriver Nationalmuseet således.
Der bør ikke foretages noget, ud over bestilling af konservatorrapporter, før der foreligger
en afgørelse fra Forsikringsenheden. Dernæst bør sagen på grundlag af de indhentede
rapporter og med forslag til, hvad der skal ske, indsendes til stiftet via provstiet, og med
henblik på godkendelse.
Se bilag.
Finansieringsmuligheder set i lyset af Nationalmuseets anbefalinger?
Idet menighedsrådets finansieringsmuligheder i f m skadeudbedringerne dags dato ikke er
afklaret, har MR-fmd. den 13.02 2020 rettet henvendelse til Provstiudvalget.
Se vedlagte. Menighedsrådet tilslutter sig formandens henstilling.
11. Egetræet i Præstegårdshaven
Opfølgning på mødet i januar.
Tilbudsgiver har ultimo 2019 fremsendt tilbud på topkapning og bortskaffelse af egetræet i
Præstegårdshaven.
Iflg. Provstiudvalgets retningslinjer for indhentning af tilbud skal der, når udgiftsniveauet
kan forventes at overstige 50.000 kr. moms inkl., indhentes min. 2 tilbud.
Formand for præstegårdsudvalget har derfor indhentet yderligere et tilbud.
Se bilag.
Nærmere orientering på mødet ved udvalgsformanden.
Menighedsrådet besluttede at gøre brug af det billigste tilbud og at arbejdet igangsættes
hurtigst muligt. Formanden skriver til tilbudsgiverne.
12. Udfald af større sten på diget, der fra Mjangvej fører ind på kirkegården
Opfølgning fra mødet i januar.
Fmd. For Kirke- og kirkegårdsudvalget, Kirkeværge og Graver har i december besigtiget
diget, der fra Mjangvej fører ind på kirkegården.
Årsagen er, at der er udfald af større sten.
Menighedsrådet besluttede på mødet i januar, at man kontakter Stiftets kirkegårdskonsulent
med henblik på rådgivning.
Kirkegårdskonsulenten har den 30. januar besigtiget diget og har 11. februar tilsendt
menighedsrådet sine vurderinger og anbefalinger.
Honoraret udgør 6.093 kr. moms inkl.
Menighedsrådet ønsker ikke at tage stilling til restaurering af stendige før der har været
afholdt møde vedrørende helhedsplanen jf. Provstiets pulje til udmøntning af helhedsplan.
Se bilag
13. Regnskab 2019
Årsregnskabet for 2019 skal være afsluttet og godkendt af menighedsrådet inden udgangen
af marts 2020.
Godkendelse finder sted på menighedsrådets møde den 19.03, hvor repræsentanter fra DFR
medvirker.
Anlægsregnskabet
Menighedsrådet har i 2019 afsluttet 1 anlægsregnskab:
Etape 3 (sidste opgave i f m restaurering af kirkeinventar).
Anlægsbevillingen er på 550.000 kr. Anlægsregnskabet viser en samlet udgift på 548.870 kr.
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Dvs. mindre forbruget er på 1.130 kr.
3 anlægsbevillinger overføres til regnskabsåret 2020
Etablering af fast belægning på kirkegården
Anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag, på 25.000 kr., i 2014. Der overføres
18.423 kr.
Etablering af kirkegårdslåge
Anlægsbevilling på 136.750 kr. i hhv. 2014 og 2015. Der overføres 132.920 kr.
Forebyggelse af indeklimaproblemer i kirken
Anlægsbevilling på 162.000 kr. i 2016.
Der overføres 55.619 kr.
Driftsregnskabet
Medio februar er det for tidligt at udtale sig om årets endelige resultat.
Det forventes dog, at årets regnskab afsluttet med et overskud.
Årsagen skyldes, at menighedsrådet på grund af det regnfulde efterår samt to i 2019 aflyste
konsulentrunder og langtidssygdom hos personalet ikke har kunnet gennemføre en række
planlagte, og med i 2019 regnskabet, budgetterede udgifter.
Her kan nævnes:
-

Restaurering af det i kirken ophængte skib
Optimering af indbrudsforebyggelse på bygningerne ved kirken
Maling af redskabsbygningen
Gennemgang af rygningerne på kapelbygning, graverkontor og redskabsbygning
Optimering af brandsikring (alarm) ved præstegården
Reparation af mørtelfugerne på præstegården
Bekæmpelse af murbier ved Præstegården

Desuden skal der til ovenstående tilføjes, at ved udgangen af Regnskabsåret er det fortsat
uafklaret, om menighedsrådet skal, og i tilfældet hvorledes menighedsrådet kan, finansiere to
omkostningstunge tunge udgifter, der er nært forestående.
-

Reparation af ur og ny kalkning af kirkebygning pga. haglskade
Topkapning af kronen på egetræet i præstegårdshaven.

I forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2019 og efterfølgende indgivelse af
budgetforslag for 2021 skal menighedsrådet gøre Provstiudvalget opmærksom på
ovenstående.
14. Budget 2021 - anlægsbudgettet
Menighedsrådet skal senest den 15. juni indsende sit budgetforslag for 2021 samt
overslagsårene.
Forslag til anlægsbudgettet for 2021 skal angives på særskilt bilag i menighedsrådets forslag
til årsbudget.
Det indledende arbejde med at udarbejde forslag til anlægsbudgettet for 2021 ønskes
påbegyndt.
Forudsætning
Jf. ovenstående dagsordenpunkt overfører rådet 3 anlægsarbejder fra regnskabsår 2019.
Menighedsrådet overfører de endnu ikke brugte anlægsmidler således:
Anlægsopgave

Bevillings

Anlægsbevilling, moms

Forbrug

Overføres

Status febr. 2020

649

år

inkl.

Projektforslag - Etablering af fast belægning
på kirkegården
Etablering af kirkegårdslåge

2014

25.000

2014 og
2015

Forebyggelse af kirkens indeklimaproblemer

2016

60.000 i 2014
76.750 i 2015
I alt 136.750
(Inkl. ompostering)
169.520

pr.
31.12 2019
6.577

til 2020
18.423

Ej påbegyndt

3.830

132.920

113.902

55.618

Der er taget fornyet
kontakt til
kirkegårdskonsulent
Igangværende

I forbindelse med fremsendelse af anlægs budgetønsker for budgetår 2020 samt overslagsåret
2021 fremsendte menighedsrådet således:
Anlægsønske fra MR
Moms inkl.
Etablering af lys bue
Kalkning af kirken
Ekstra katafalk m. glideskinne
Tækning af tag – Præstegårdens udhus
Ingen ønsker til maskinpuljen

Budget år 20

Budgetår 21

X
X
X
X

Beløb inkl. moms

PU´s afgørelse

97.350
67.575
78.250
311.250
----------

Afslag
Afventer budgetlægning for 2021
Afventer budgetlægning for 2021
Afventer budgetlægning for 2021
---------

I foråret 2020 skal menighedsrådet ud fra ovenstående, samt evt. yderligere forslag til nye
anlægsbevillinger, hvor menighedsrådets handlingsplan omkring anlægsopgaver og
Provstiudvalgets maskinpulje også kan medinddrages, udarbejde endeligt forslag til
anlægsbudgettet for 2021.
Det bør tilføjes, at Provstiudvalget ved tidligere lejligheder har oplyst, at det enkelte
anlægsønske bør udgøre min. 50.000 kr. moms inkl.
Ønske under dette beløb skal som udgangspunkt finansieres af menighedsrådets egne midler.
Allerede fremsatte forslag, februar 2020, modtaget af NE
-

Graver fremsætter forslag om at maskinpuljen søges om 116.415 kr. moms inkl. til
anskaffelse af ny plæneklipper
På menighedsrådets møde i september blev det foreslået, at man forud for
budgetlægningen for 2021 skal overveje ansøgning om nyt gasfyr til præstegården
Graver har i juni 2019 udtalt, at udgift til yderligere styning af lindetræer på
kirkegården bør overvejes medtaget forud for budgetlægningen for 2021.

Menighedsrådet drøftede sine prioriteringer; kalkning af kirke, tækning af udhus, styning af
lindetræ har prioritet. Udskiftning af gasfyr er en prioriteret opgave – der udarbejdes et notat
til Provstiet, hvor vi gør opmærksom på at vi kan komme i den situation at gasfyret skal skiftes
omgående.
Vi ansøger maskinpuljen om midler til plæneklipper og katafalk.
15. Budget 2021 - driftsbudgettet
Ligeledes inden 15. juni skal menighedsrådet indsende sit budgetforslag til ordinær drift for
2021 samt overslagsårene.
Forslaget tager udgangspunkt i det foreløbige forslag til menighedsrådets driftsbudget for
2021, som Provstiudvalget udsender senest 15. april.
Det Fælles regnskabskontor bistår rådet med udarbejdelsen af forslag.
Det endelige driftsbudget vedtages på det såkaldte budgetsamråd i september 2020.
Inden Provstiudvalgets endelige fastlæggelse af driftsbudgettet har menighedsrådet mulighed
for at anvende budgetmaterialets bilag 5 i tilfældet, at rådet har ønsker om en ændret
driftsramme. Hvis bilag 5 benyttes, skal menighedsrådet angive beløb og en begrundelse for,
hvorfor man ønsker en regulering.
Menighedsrådet bør derfor snarest tage stilling til, om man forud for budget 2021 ønsker at
indgive bidrag til bilag 5, ændret driftsramme. Menighedsrådet ønsker ikke at indgive bidrag til
bilag 5, ændret driftsramme.
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16. 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.
Hvis ikke, behandles den opdaterede handlingsplan på mødet som en efterretningssag.
Opdateret handlingsplan vedlægges som bilag.
Menighedsrådet besluttede at der indhentes pris på installation af røgalarm i
konfirmandstuen. Gunner har opgaven.

17. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Intet at berette.
• Præstegårdsudvalget
Intet at berette.
•

Mark- og Skovudvalget
Intet at berette.

• Aktivitetsudvalget
Næstformand AN har i samarbejde med organisten fremsendt ansøgning til Bitten og Mads
Clausens fond. Ansøgningen omhandler tilskud til kirkekoncerter mv.
Svar kan forventes i marts.
• Kontaktpersonen
Medarbejderudviklingssamtaler og medarbejdermøder er under planlægning.
• Kirkeværgen
Kirkeværge Ove Aagaard har via Provstiet fremsendt ansøgning til Stiftet vedr.
menighedsrådets ønske om at udskifte 3 defekte varmeovne i kirkerummet.
Udgiften søges finansieret via endnu ikke forbrugte midler på anlægsbevillingen ”
Forebyggelse af skimmelsvamp i kirken”
Anlægsbevillingen er meddelt i 2016.
Se bilag.
• Medarbejderrepræsentanten
Intet at berette.

Næste ordinære møde: torsdag den 19.03 kl. 18,30
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: 20:45

