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

Hørup, den 21.02 2018
Menighedsrådsmøde onsdag den 21.02 2018 kl. 18,30 i Præstegårdens konfirmandstue.
Bemærk at mødet er afholdt onsdag.

Referat af dagsorden
Afbud:
Fraværende: Erik Sørensen
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.

2.

Orientering fra sognepræsten
Der er ikke særligt at berette.

3.
-

Orientering fra menighedsrådsformanden
Provstikontoret oplyser, at orienteringsmøde for henholdsvis valg til Provstiudvalg og valg
af menighedsrådsrepræsentant til Stiftsrådet finder sted 1. marts 2018 kl. 19,00 i
Menighedshuset i Sønderborg.
Jf. bilag
Provstikontoret oplyser, at forårets konsulentrunde finder sted tirsdag den 24. april og
onsdag den 25. april. Hvis menighedsrådet har igangværende eller nye projekter, der ønskes
drøftet med konsulenterne, skal Provstikontoret have tilmelding senest 9. marts 2018.
Jf. bilag.
I forhold til et møde med Signe Moos vedrørende kirkegården kan mødet finde sted i
forbindelse med det ordinære menighedsrådsmøde den 15. marts kl. 16:30. Mødet finder
sted i konfirmandstuen. Der følger yderligere information fra Kjeld.
Oplysningerne i dagsordenens punkt 7 om forslag til optimering af kirkens varmeanlæg bør
medinddrages, når MR tager stilling til evt. deltagelse i konsulentrunden.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i august 2016 indgået en aftale, der belønner
arbejdsgivere, som uddanner elever fra erhvervsuddannelserne. Arbejdsgivere, der ikke
bidrager tilstrækkeligt til at uddanne elever, skal betale et ekstra bidrag til PraktikpladsAUB. Ordningen omfatter også stifter, provstier, sogne og kirkegårde. Hvert år i april vil
menighedsrådene modtage en forskudsopgivelse med angivelse af målet for hvor mange
elever, man skal have ansat i det indeværende kalenderår. Ordningen er ny for alle
menighedsråd. Landsforeningen Af Menighedsråd oplyser derfor også, at man følger
ordningen og dens betydning for de enkelte menighedsråd.
Jf. bilag
Graver Kurt N oplyste på mødet i januar, at regnskabskontoret ultimo måneden ville
indkalde graverne i provstiet til et møde, hvor man ville orientere om de vanskelige
momsberegninger, der eksisterer inden for kirkegårdsdriften. Efterfølgende har KN brugt
megen tid på at udarbejde de af regnskabskontoret ønskede facts.
Materialet er den 15.02 godkendt af regnskabskontoret.
Der afholdes bestyrelsesmøde i Det Fælles Regnskabskontor, den 26.02. NE repræsenterer
Hørup Menighedsråd.
Mødedagsorden vedlagt som bilag

-

-

-

-
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4.

Konfirmationerne i 2018 og 2019
Menighedsrådet udpeger vagter ved konfirmationerne den 8. april og 15. april.
Ove og Anne tager vagten den 8. april. Anette og Erik tager vagten den 15. april.

5.

Årsregnskabet for 2017
Menighedsrådets regnskab for 2017 skal afleveres til provstiudvalget inden udgangen af
marts. Det betyder, at menighedsrådet på sit møde den 15. marts skal godkende regnskabet.
Regnskabskontoret oplyser, at man medio februar endnu ikke har materiale, der er egentlig
anvendeligt for forhåndsbehandling på menighedsrådets februar møde.
Derfor kan der på mødet her kun gives en kort orientering fra KC og NET.
Jf. bilag, der viser status medio februar.

6. Afslutning af anlægsregnskaber, 2017 og forudgående år
Jf. oplyst på menighedsrådets møde i januar har kasserer og fmd. i november 2017 afholdt
møde med regnskabskontoret med henblik på afklaring af i hvilket omfang, der med
udgangen af 2017 kan aflægges anlægsregnskaber for de mange anlægsarbejder,
menighedsrådet i de senere år har igangsat.
Flg. anlægsarbejder er fortsat i gang og kan derfor ikke afsluttes:
- renovering af præstegårdskøkken
- udarbejdelse af helhedsplan for kirkegården
- afrensning af kirkeinventar, Etape 3
- forebyggelse af indeklimaproblemer i kirken
- pigstensdræn på præstegårdspladsen
På mødet i november blev det vurderet, at der kan aflægges anlægsregnskaber på
nedenstående anlæg
- Tækkearbejder ved præstegården
- Renovering af præstegårdstrappen
- Styning af lindetræer på kirkegården
- Fældning af lindetræer på kirkegården
- Nyt køleanlæg i kapel
- Afrensning af kirkeinventar, Etape 1
- Afrensning af kirkeinventar, Etape 2
- Maling af vinduer og døre i kirken
- Måling af indeklima i kirken
- Afrensning af skimmelsvamp i orglet
- Kalkning af kirken
Hvad viser en foreløbig opgørelse, medio februar?
Hvad angår de anlægsarbejder, der fortsat er i gang, viser opgørelsen, at renovering af
præstegårdskøkken, udarbejdelse af helhedsplan for kirkegården (udgiften til
landskabsarkitektfirmaet) samt forebyggelse af indeklimaproblemer ikke kan afholdes inden
for anlægsbevillingen.
Hvad angår afsluttede anlæg viser opgørelsen, at der er et merforbrug på opgaverne:
Renovering af præstegårdstrappe, fældning af lindetræer, anskaffelse af nyt køleanlæg,
afrensning af skimmelsvamp i orgel.
Øvrige afsluttede anlægsarbejder udviser mindre forbrug.
Når regnskabskontoret senest inden menighedsrådets møde i marts har opgjort det samlede
materiale, skal menighedsrådet tage stilling, hvorledes man vil fremsende materialet til
Provstiudvalget.
Emnet genoptages på mødet i marts.
7. Udbedringsforslag – forebyggelse af kirkens indeklimaproblemer
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Menighedsrådet har på området, siden ultimo 2017, modtaget konsulentbistand fra
varmeingeniør Erik Maass.
EM oplyser, at det er hans vurdering, at klimaproblemer kan løses ved, at
varmestyringssystemet udskiftes, samt at nogle af el-radiatorerne udskiftes.
EM har fremsendt et prisoverslag på den samlede udgift, der beløber sig til 86.680 kr. ekskl.
moms og ekskl. aktuar for lem.
Jf. bilag
Det er formandens synspunkt, at tilknytningen til Erik Maass skal opretholdes, men også at
menighedsrådet skal have større overblik over de samlede anlægsarbejder (såvel endnu ikke
afsluttede som afsluttede) jf. ovenstående punkt 6, inden man træffer beslutning om at
tiltræde Erik Maass´ forslag.
Endvidere er det synspunktet, at Erik Maass´ forslag, forinden evt. tiltrædelse, bør
forelægges Stiftets varmekonsulent til udtalelse.
Menighedsrådet anmoder om at Maass’ forslag medtages på konsulentrunden.
8. Regnskab 2018
En oversigt over regnskabet pr. medio februar.
DFR har bogført frem til ultimo januar 2018, så oversigten bør tages med et vist forbehold.
Jf. bilag.
Taget til efterretning.
9.

Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant

• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Kirkeværge Ove Aagaard oplyser i mail af 31.01, at problemstillingen omkring belysning af
altertavlen ind til videre henstår uløst. Årsagen er, at man vil afvente årsresultatet for
regnskabet 2017 og dermed opgørelsen af frie midler. Ove Aa. har viderebragt
menighedsrådets beslutning til det firma, der har afgivet tilbud på opsætning af lysbue.
• Præstegårdsudvalget
Provstiudvalget har på sit møde i januar godkendt menighedsrådets ansøgning om tilladelse
til igangsætning af køkkenrenoveringen i præstegården
Opfølgning pba. beslutningen.
Jf. bilag
Der er nu givet tilladelse til køkkenrenovering. Arbejdet igangsættes i uge 20. Der er
udarbejdet en arbejdsplan.
Der er blevet opsat lamper på parkeringspladsen ved Konfirmandstuen. Der er problemer
med den ene lampe. Der skal tilkaldes elektriker, Kurt bestiller elektriker.
Pigstensbelægning igangsættes når vejret tillader det.
•

Mark- og Skovudvalget
Erik Sørensen er fraværende.

• Aktivitetsudvalget
Der er udarbejdet ansøgning til Danfoss fonden – kr. 15.000. Anette holder møde med koret
den 15. marts. Der er koncert grundlovsdag (den 5. juni) - cello musik og korsang. Koncerten
afholdes i Konfirmandstuen.
Sørine Gottfredsen holder foredrag den 11. april kl. 19:30 i Konfirmandstuen.
• Kontaktpersonen
Der skal afholdes et årligt medarbejdermøde – dato er endnu ikke fastsat.
• Kirkeværgen
Intet at berette.
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• Medarbejderrepræsentanten

Næste ordinære møde: torsdag den 15. marts kl. 18,30
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: kl. 20:25

