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

Hørup, den 28.11 2019
Referat af dagsorden til menighedsrådsmødet den 28. november 2019

Afbud: Ingen
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.

2.

Orientering fra sognepræsten
Der er arrangeret ekstra rengøring af konfirmandstuen. Dette er godkendt.

3.

Orientering fra menighedsrådsformanden
-

A jour ført oversigt over ventende opgaver, der skal udføres i takt med, at status på
driftsregnskabet tillader det. (Jf. bilag.)

-

Provstiudvalget oplyser, at menighedsrådets regnskab for 2018 er godkendt.

-

Etape 3 og dermed sidste etape i restaureringen af kirkeinventar er afsluttet. Udgiften
overstiger ikke anlægsbevillingen på 550.000 kr. (Jf. bilag)

-

Menighedsrådets kasserer og formand har den 28.10 deltaget i det halvårlige
bestyrelsesmøde i Det Fælles Regnskabskontor. (Jf. bilag).

-

Menighedsrådets kontaktperson har den 30.10, sammen med sognets øvrige
kontaktpersoner, deltaget i det halvårlige møde med Stiftets personalekonsulent.

-

Det legitimationsmateriale, Sydbank har krævet, i forbindelse med
persondataordningen, er stort set på plads.

-

Der har den 20.11 været afholdt halvårligt formandsmøde for formændene og præsterne
i de 4 sydalsiske sogne. På mødet besluttedes, at menighedsrådene inden udgangen af
januar skal tage stilling til en evt. fælles beslutning omkring
o Sikring af gravsten
o Evt. afholdelse af et fællesarrangement i 2020 for de 4 sognes beboere.
Næste formandsmøde er i Lysabild og er planlagt til den 13. maj 2020 kl. 14 – 16

-

Formanden er blevet ringet op af den der er ansvarlig for masten. Aftalen er udløbet og
skal fornys. Vi modtager et oplæg til fornyelse af lejeaftale. Forslag til fornyelse af
lejeaftale drøftes på menighedsrådsmøde i januar 2020.

-

I forhold til kirke uret er det oplyst fra Provstiet at sagen vedrørende skader på uret
ligger i Stiftet. Menighedsrådet er bekymret for urets stand og yderligere ødelæggelser.
Det er aftalt at Agnete skriver til Stiftet og beder om et tilbagesvar således at
Menighedsrådet kan ansøge om 5% midler til udbedring af kirke uret (der er
bevaringsværdigt). Vi har anmeldt skaderne. Den 10. august blev uret besigtiget af
urmager. Uret skal repareres hurtigt uanset finansieringskilde.
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-

4.

Den 11. januar 2020 afholder Provstiet et Liturgi temamøde. Mødet finder sted på BC
Syd eller EUC Syd. Invitationen findes på ”den digitale arbejdsplads”.

Valg
Iflg. kapitel 2 i Bekendtgørelse af lov om menighedsråd skal der inden 1. december 2019
foretages nedenstående valg.
Valg af formand, jf. § 11 stk. 1 og § 8 stk. 3
Valg af næstformand, jf. § 11 stk. 2 og § 8 stk. 3
Valg af kirkeværge, jf. § 9 stk. 1
Valg af kasserer, jf. § 9 stk. 2
Valg af sekretær, jf. § 9 stk. 4.
Valg af kontaktperson, jf. § 9 stk. 5.
Valg af byggesagkyndig, jf. § 9 stk. 8
Valg af underskriftsbemyndiget, jf. § 9 stk. 9.
Valgene gælder for et år.
Valg af formand og næstformand sker ved skriftlig afstemning.
Sognepræsten har ikke stemmeret ved valg af formand og næstformand.
Det nuværende menighedsråd fortsætter uændret. Reglerne for skriftlig afstemning er
overholdt.

5. Fastlæggelse af menighedsrådets møder i første halvdel af 2020
Hidtil er det tilstræbt, at møderne afholdes den 3. torsdag i måneden og med starttidspunkt
kl. 18,30.
Med det som udgangspunkt foreslås flg. mødedatoer, hvor alle mødetidspunkter er kl. 18,30:
Torsdag den 16.01 2020
Torsdag den 20.02 2020
Torsdag den 19.03 2020
Torsdag den 16.04 2020
Torsdag den 28.05 2020 (4. torsdag i måneden, idet 3. torsdag er Kr. Himmelfartsdag)
Torsdag den 18.06 2020
Den foreslåede mødekalender er godkendt.
6. Offentligt orienteringsmøde i 2020 om valg i alle sogne i landet
I januar 2020 træder en ny valgform til menighedsråd i kraft.
Bestemmelserne siger, at der tirsdag den 12. maj i alle sogne skal afholdes
orienteringsmøde.
På mødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode,
kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der
skal vælges til menighedsrådet.
Jf. bilag.
Konfirmandstuen er reserveret den 12. maj kl. 19.00.
7. Regnskab 2019
Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning finder sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde.
Regnskabskontoret har bogført frem til 19.11 2019.
Jf. bilag.
Niels Erik kontakter primo december Regnskabskontoret med henblik på en års prognose
(for årets resultat).
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8. Henvendelse om rågebekæmpelse
Nabo til Præsteskoven syd for Sdr. Landevej har kontaktet menighedsrådet og anmodet om,
at rådet i egenskab af lodsejer vil foranledige, at der i foråret 2020 finder rågebekæmpelse
sted.
Jf. bilag.
Formanden skriver til henvender at Menighedsrådet vil sørge for rågebekæmpelse i 2020.
Rågebekæmpelse vil ske i henhold til gældende regler og forudsætter godkendelse.
9. 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.
10. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Folkekirkens Forsikringsenhed har meddelt afslag på erstatning i forbindelse med
haglskaderne på kirkebygningen, den 18. juni.
Opfølgning.
• Præstegårdsudvalget
Intet at berette.
•

Mark- og Skovudvalget
Forslag til indgåelse af ny forpagtningsaftale (JB) samt ny lejeaftale (vandværket).
Opfølgning ved KC. Forpagtningsaftalen i forhold til Vandværket er fremsendt til Provstiet.
Der har været en fysisk gennemgang af skov arealer med skovfogeden og der er ikke noget
der umiddelbart er til fare for nogen.

• Aktivitetsudvalget
Genforeningsforedrag ved René Rasmussen den 19. februar
Studiekreds den 26. februar, 25. marts og 22. april
Sognehøjskole den 8. februar og den 14. marts
• Kontaktpersonen
Jf. punkt på menighedsrådets møde i oktober har kontaktpersonen valgt at udsætte årets
medarbejdersamtaler samt medarbejdermødet til 2020.
Graver Kurt N. forventer den 26.11 at genoptage arbejdet – som en begyndelse på nedsat
tid.
• Kirkeværgen
Intet at berette.
• Medarbejderrepræsentanten
Intet at berette.

Næste ordinære møde: Torsdag den 16.01 2020 kl. 18.30.
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: 18:30

