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

Hørup, den 14.08 2018

Menighedsrådsmøde tirsdag den 14.08 2018 kl. 18:30 i Præstegårdens konfirmandstue.
Referat af dagsorden
Afbud: Anette Nygaard Nielsen. Birgit Iversen deltager i stedet for ANN.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Orientering fra sognepræsten
• Der er væltet et gammelt kastanjetræ. Træet er skåret op dog udestår oprydning. Det
kommende kirkeblad er afleveret til korrektur/tryk før sommerferie.
• Der er konfirmandindskrivning søndag den 26/8.
• Café koncert finder sted den 19/9
• Studiekreds finder sted den 12/9, 10/10 og 14/11 kl. 19:30 i Præstegårdens
dagligstue. Temaet er Selma Lagerloefs Kejseren af Portogalien,
• 100 året for fredsslutning – søndag den 11/11. Der er kransenedlægning efter
gudstjeneste og efterfølges af en kaffe i konfirmandstuen.
• Den 3/10 er der foredrag med Claus Bundgaard Johannsen. Foredraget finder sted i
Sydals Hallen.
• Høstgudstjeneste finder sted den 16. september.
3. Orientering fra menighedsrådsformanden
-

-

-

-

-

Haderslev Stift beder om, at menighedsrådet i PDF-format sender kirkebladet til Stiftet.
Begrundelsen er, at Stiftet herved kan medvirke til at formidle, hvad der finder sted i
sognet. Niels Erik sørger for at dette sker.
Haderslev Stift oplyser, at efterårets konsulentrunde finder sted onsdag den 3.10 og
torsdag den 4.10. Evt. tilmelding skal finde sted til Provstiet senest den 22. august.
Se bilag. Der er ikke noget til efteråret konsulentrunde.
I maj 2018 udsendte Haderslev Stift en ny statistik, der orienterer om ”indvandrere og
efterkommere” i Stiftet. Stiftet tilbyder menighedsrådet et oplæg, der uddyber, hvad
materialet fortæller om netop vort sogn.
Se bilag.
Pba. henvendelse fra Provstiet er 2 af menighedsrådets bidrag til anlægsbudgettet for
2019 (lys bue og konvektionsovne) tilrettet, så beløbene er i overensstemmelse med de to
tilbud, der først blev modtaget, efter at menighedsrådet havde indsendt budgetforslaget
for 2019.
Henvendelse fra beboer i Sognet, der har anmodet menighedsrådet om at sørge for at
resterende oprydning i Præsteskoven finder sted. Ved samme lejlighed oplyser beboeren,
at et forestående jordkøb evt. kan få indflydelse på skelsætning ved Præsteskoven.
Geopartner landinspektører har efterfølgende oplyst menighedsrådet om, at man har
afmærket skel mod Præsteskoven nord for Sdr. landevej. Geopartner medsender
kortskitse.
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Mark og Skovudvalget varetager Menighedsrådets interesser på området.
Se bilag. Punktet er behandlet under Mark og Skovudvalgets dagsordens punkt.
Søndag den 30. september afvikler Sønderborg cykelklub sit årlig løb i området omkring
kirken. Det er aftalt med cykelklubben, at den foranlediger skiltning, der oplyser om
omkørselsvej til kirken. NE har aftalt med sognepræsten, at hun i Kirkebladet oplyser
herom.
Der mindes om, at det er aftalt med menighedsrådets byggesagkyndige, G. B., at synet i
2018 finder sted torsdag den 20.09 med start ved kirken kl. 16.00. Efter synet, kl. 18,30,
afholder menighedsrådet sit ordinære septembermøde.

4. 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. Taget til efterretning.
5. Regnskab 2018
Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning skal finde sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde.
Der er bogført frem til omkring 20. juli. Der er pt ikke overblik over de endelige tal.
Se bilag.
6. Kirkegårdsvedtægten
Det tidligere menighedsråd har senest i januar 2015 behandlet kirkegårdsvedtægten.
Hørup kirkes kirkegårdsvedtægt vedlægges som bilag
Der var nedsat et udvalg, der foreslog nogle få ændringer i vedtægten.
Menighedsrådet vedtog forslaget, men ændringerne er fejlagtigt ikke efterfølgende blevet
indarbejdet i vedtægten.
Udvalgets forslag vedlægges som bilag
Baggrunden for udarbejdelse af en kirkegårdsvedtægt skal findes i kapitel 3 i
Kirkeministeriets bekendtgørelse om kirkebygninger og kirkegårde.
Se bilag.
Menighedsrådet behandlede vedtægten på juni mødet.
Under behandlingen oplyste graveren, at tidligere menighedsråd havde vedtaget en
supplerende vedtægt for det nye kirkegårdsafsnit.
Foranlediget af denne oplysning besluttede menighedsrådet at udsætte viderebehandling til
mødet i august.
Vedtægt for det nye kirkegårdsafsnit vedlægges ligeledes som bilag.
Det blev besluttet at eksisterende vedtægter/retningslinjer for den nye kirkegård indarbejdes
i et afsnit i vedtægterne for kirkegårdsvedtægten. Løg og krokus skal slettes. Korrektur læses.
Redigeret vedtægter fremlægges på næste ordinære møde.
7. Befordringsgodtgørelse til ansatte ved kirken
I menighedsrådets personalepolitik omtales befordringsgodtgørelse i forbindelse med
menighedsrådets efter og videreuddannelsespolitik. Befordringsgodtgørelse af
kørselsudgifter i forbindelse varetagelse af det daglige arbejde omtales ikke.
Personalepolitikken vedlægges som bilag
På given foranledning indstiller menighedsrådets kontaktperson, at menighedsrådet tilføjer
nedenstående, der er i overensstemmelse med hidtidig praksis, i personalepolitikken:
Kørsel i egen bil
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En ansat kan blive bedt om at udføre en opgave, som vanskeligt kan varetages, hvis ikke den
ansatte kører i egen bil.
Menighedsrådet har derfor besluttet, at
- Hvis den ansatte i forbindelse med varetagelse af det daglige arbejde har haft
merudgifter til godkendt kørsel i egen bil, refunderes kilometerantallet med Statens høje
sats
- Det forudsættes, at kørslen finder sted uden for Hørup Sogn
- I almindelighed er det menighedsrådets kontaktperson, der godkender kørslen.
8. Befordringsgodtgørelse til medlemmer af menighedsrådet
Jf. punkt 7 – og ligeledes på given foranledning, samt hidtidig praksis, - indstiller
menighedsrådsformanden, at menighedsrådet træffer flg. beslutning:
Et menighedsrådsmedlem må i situationer benytte egen bil for at kunne varetage de
funktioner, som medlemskabet af menighedsrådet indebærer.
Menighedsrådet har derfor besluttet, at
- Hvis et menighedsrådsmedlem i forbindelse med varetagelse af sit hverv har haft
merudgift til godkendt kørsel i egen bil, kan kilometerantallet, efter anmodning,
refunderes med Statens højeste takst.
- Det forudsættes, at kørslen finder sted uden for Hørup Sogn
- I almindelighed er det menighedsrådet, der godkender kørslen.
Beslutningen er hjemlet i § 2 i Bekendtgørelse om Folkekirkens økonomi.
9. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Signe Moos kommer og fremlægger den endelig plan den 25. oktober kl 17.00 forud for det
ordinære møde. Regnskabskontoret deltager i det ordinære møde.
I forhold til at sikre gravsten på sokkel foreligger der endnu ikke et lovgrundlag. Det
påhviler gravstedsejer at sikre gravsten der står på sokkel. Menighedsrådet beslutter at
afvente lovgrundlag.
• Præstegårdsudvalget
Køkkenrenovering
Køkkenet er færdigt på nær en ”hængende” vindueskarm og et køkkenbord. Alle regninger er
betalt.
På baggrund af ansøgning har Provstiudvalget på sit junimøde godkendt, ”at
menighedsrådet må bruge kr. 100.000,00 af de frie midler til at finansiere restbeløbet ud fra
køkkenprojektets fulde pris på kr. 151.290,- inkl. moms.”
Se bilag.
De frie midler udgjorde ved indgangen til regnskabsåret 2018, 317.000 kr.
Indkomne regninger viser dog, at den samlede udgift primo august er 199.442 kr. Altså et
merforbrug på 124.442 kr. ift. anlægsbevillingen på 75.000 kr.
Se bilag.
Provstiudvalget oplyser, at Haderslev Stift har meddelt, at renoveringen ikke har været
forelagt Kulturstyrelsen til godkendelse, hvilket menighedsrådet bør foranledige.
MR fmd. er i dialog med Provstiet herom.
Se bilag.
Arbejdet med hestestalden er færdigt. Vinduer i kælder er næsten færdige. Der er efterfølgende
isat udluftning i de nye vinduer – kælderen sveder. Såfremt udluftning i de ny isatte vinduer
ikke er tilstrækkelig skal der isættes ventiler i soklen. I så fald skal Kultur- og
Bygningsstyrelsen involveres.
•

Mark- og Skovudvalget
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Erik er blevet kontaktet af grundejerforeningen for Klinteskoven der forespørger om de selv
må klippe/tilrette (hegnsklipning) i skoven. Dette er afvist. Menighedsrådet foranlediger
afklipning.
Der ligger to træer i skovbrynet tæt på præstegården (de er væltet for et par år siden). Disse
to træer kan fjernes. Ingen af træerne er Aage Jørgensens eller Sønderborg Kommunes –
inden for de næste uger vil der blive ryddet op i skoven / inkl. nedtagning af kastanjetræ.
Oprydningen vil blive flist.
Menighedsrådet finder ikke anledning til at foretage sig yderligere i anledning af Aage
Jørgensens skrivelse af 30. juli 2018 angående matrikulære forhold.
• Aktivitetsudvalget
Er behandlet.
• Kontaktpersonen
- NE har i juni deltaget i orienteringsmøde v. Stiftets personalekonsulent omkring
resultatet af OK 2018.
- Juleaftensdag er i 2018 en mandag. Ofte har kirkens ansatte tjenestefri om mandagen. I
år skal der derfor varsles tjeneste den 24.12.2018.
• Kirkeværgen
Den 18. september påbegyndes etape 3 af kirkeinventaret.
Der er sendt en skrivelse ud til gravstedsejere, hvor gravstederne ikke er vedligeholdt.
Efterfølgende kan det konstateres at der er blevet ryddet op på de fleste af disse gravsteder.
• Medarbejderrepræsentanten
Intet at berette.
10. Eventuelt
Næste ordinære møde: torsdag, den 20. september, hvor der forud for mødet afholdes
bygningssyn med start ved kirken kl. 16:00
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: kl. 21:15

