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

Hørup, den 29.11 2018
Der indbydes til menighedsrådsmøde torsdag den 29.11 2018 kl. 17.00 i Præstegårdens
konfirmandstue.

Referat af dagsorden
Afbud: Anette N. Nielsen og Ove Aagaard.
Kristian Iversen, Birgit Iversen deltager som stedfortrædende i stedet for ovenstående.

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.

2.

Orientering fra sognepræsten
Foredraget fra efteråret er flyttet til den 28. februar 2019. Kirkekaffen efter gudstjenesten
den 11/11 var vellykket – et rigtig fint arrangement.

3.

Orientering fra menighedsrådsformanden

4.

-

Kirkens Korshær fremsender tak til Menighedsrådet for det beløb, rådet har doneret til
det sociale arbejde i Kirkens Korshær i Sønderborg

-

Af referat fra Provstiudvalgets møde i oktober fremgår, at menighedsrådets forslag til
revision af kirkegårdsvedtægten er sendt til behandling i Stiftet. Når det er sket,
behandler PU forslaget.

-

Kirke- og kirkegårdsudvalget har, jf. beslutning på oktober mødet, behandlet Moos og
Loofts forslag til helhedsplan for kirkegården. Udvalget har fremsendt planen til
Provstiudvalgets godkendelse.

Valg
Iflg. kapitel 2 i Bekendtgørelse af lov om menighedsråd skal der inden 1. december 2018
foretages nedenstående valg:
•
•
•
•
•

Valg af formand, jf. § 11 stk. 1 og § 8 stk. 3 - Menighedsrådet har valgt Niels Erik
Thorgaard – der modtager valget.
Valg af næstformand, jf. § 11 stk. 2 og § 8 stk. 3 – Menighedsrådet har valgt Anette
Nygaard Nielsen – der modtager valget.
Valg af kirkeværge, jf. § 9 stk. 1 – Menighedsrådet har valgt Ove Aagaard – der
modtager valget.
Valg af kasserer, jf. § 9 stk. 2 – Menighedsrådet har valgt Kjeld Christensen – der
modtager valget.
Valg af sekretær, jf. § 9 stk. 4. – Menighedsrådet har valgt Anne Kirk – der
modtager valget.
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•
•
•

Valg af kontaktperson, jf. § 9 stk. 5. – Menighedsrådet har valgt Niels Erik
Thorgaard – der modtager valget.
Valg af byggesagkyndig, jf. § 9 stk. 8 – Menighedsrådet har valgt Gert Bladt – der
modtager valget.
Valg af underskriftsbemyndiget, jf. § 9 stk. 9. – Menighedsrådet har valgt Niels Erik
Thorgaard og Anette Nygaard Nielsen – der modtager valget.

Valgene gælder for et år.
Valg af formand og næstformand et sket ved skriftlig afstemning.
Sognepræsten har ikke stemmeret ved valg af formand og næstformand.
5. Fastlæggelse af menighedsrådets møder i første halvdel af 2019
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 17.01 2019 - ok
Torsdag den 21.02 2019 - ok
Torsdag den 21.03 2019 - ok
Torsdag den 11.04 2019 (2. torsdag i md. pga. påsken) ok
Onsdag den 15.05 2019 - ok
Torsdag den 20.06 2019 - ok
6. Regnskab 2018
Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning finder sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde.
Regnskabskontoret har bogført frem til 21.11 2018 jf. bilag.
Menighedsrådet har på baggrund af en detaljeret gennemgang af økonomien besluttet at
alle økonomiske dispositioner skal være baseret på nødvendighed.
7. Vedtægt for fælles kirkegårdspulje
På budgetsamrådet den 4. september vedtog et flertal at anbefale Provstiudvalgets forslag
om at oprette en samarbejdsaftale omkring pulje med fokus på kirkegårde. Puljen finansieres
af provstiudvalgskassen.
Provstiudvalget har fremsendt vedtægt for puljen og anmoder om menighedsrådets formelle
godkendelse af vedtægten.
Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om, at godkendelsen tilgår PU i form af referat fra
det møde, hvor godkendelsen finder sted jf. bilag. Menighedsrådet har på sit møde den 29/11
formelt godkendt puljen
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.
Hvis ikke, behandles den opdaterede handlingsplan på mødet som en efterretningssag.
Opdateret handlingsplan vedlægges som bilag. Helhedsplanen er taget til efterretning.
9.

Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
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• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Helhedsplan for kirke- og kirkegård er fremsendt og afventer provstiets godkendelse.
• Præstegårdsudvalget
Alle planlagte opgaver i forbindelse med præstegården er udført til alles tilfredshed.
•

Mark- og Skovudvalget
Intet at berette

• Aktivitetsudvalget
Studiekreds om Selma Lagerlöff fortsætter i 2019 – se kirkebladet.
• Kontaktpersonen
Jf. punkt 10 på menighedsrådets møde i oktober er der indgået aftale med kirkesanger
Louise T. Wagner om, at hun varetager opgaven for kirkesangerbetjenings ved bisættelser og
begravelser.
Med baggrund i en sygemelding er der foretaget en vikar aftale i forhold til 1 til 2
gudstjenester i foråret.
• Kirkeværgen
Intet at berette.
• Medarbejderrepræsentanten
Intet at berette.

Næste ordinære møde: Jf. beslutning under punkt 5.
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: kl. 18:40

