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

Hørup, den 18.01 2018
Referat af dagsorden – menighedsrådsmøde afholdt torsdag den 18. januar 2018
Afbud: Anette Nygaard Nielsen. Kristian Iversen deltager isf. A.N.N.
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.

2.

Orientering fra sognepræsten
Studiekreds den 17/1 – der var fejl i dato. Parkeringspladsen er for mudret. Der skal raspes
af, alternativt fejes regelmæssigt. Der er meget mørkt på p-pladsen og der foreslås at
installere en sensor alternativt et ur for at forebygge faldulykker. Det kan også være
forebyggende i forhold til uindbudte ”gæster”. Der er timer/ur på lamperne på alleen.
Menighedsrådet overlader til Præstegårdsudvalget at kontakte en el-installatør.
I forhold til mudderet på p-pladsen skal der kontakt til en maskinstation mhp at få trukket
jorden af og derefter fejes regelmæssigt. Beslutningen og opgaven overlades til Kurt.
Agnete har modtaget en henvendelse ifm en urnenedsættelse vedrørende et smukt gammelt
chatol der tidligere har været i præstegårdens eje. Familien har forespurgt om chatollet
ønskes tilbage til Hørup Præstegård. Det vil forudsætte en møbeltransport fra København.
Det tages kontakt til Smatz og beder om at få chatollet transporteret til Hørup
(lejlighedstransport).

3.

Orientering fra menighedsrådsformanden

-

Haderslev Stift har tilsendt menighedsrådene Bekendtgørelse af omvalg til provstiudvalget i
Sønderborg provsti og valg af menighedsrepræsentant til stiftsrådet i Haderslev Stift. Se
bilag.

-

Haderslev Stift oplyser, at ved Cirkulære af 1.12 2016 er det muligt for menighedsrådet at
anvende elektronisk betalingsløsning (Mobile Pay) til indsamling. Såfremt menighedsrådet
ønsker at anvende metoden, er der udarbejdet retningslinjer, der skal følges. Se bilag.

-

Beslutningen vedrørende implementering af Mobil Pay overlades til Kirke- og
Kirkegårdsudvalget.

-

Haderslev Stift har tilsendt menighedsrådet og kirkens ansatte indbydelse til Stiftsdagen
2018, der finder sted lørdag den 17. marts.
NE medbringer indbydelsesmaterialet til mødet.
Det står medlemmerne frit for at melde sig til. Såfremt flere melder sig til anbefales fælles
kørsel.
Der har været to sager ift sletning af gravsted / urnegravsted i utide (før aftalen udløber).
Der er taget kontakt til Stiftet ift at en aftale der ønskes opsagt i utide skal indfries med det
udestående samlede beløb. Udgangspunktet er at et gravsted ikke kan nedlægges i utide –
hvis brugsretten skal overgå til anden person overgår beslutningen til Kirke- og
Kirkegårdsudvalget jf. kirkegårdsvedtægterne.

571

4.

Folkekirkens Nødhjælps indsamling den 11. marts 2018
Folkekirkens Nødhjælp opfordrer menighedsrådet til at medvirke i dette års indsamling.
Menighedsrådets stillingtagen
Se bilag.
Det er Folkekirkens Nødhjælps eget anliggende.

5.

Belysning af altertavlen
I referat fra menighedsrådsmødet i april 2017 står der:
Den eksisterende belysning i koret har en uhensigtsmæssig reflektering af lyset. Såfremt en
belysning kan anvende eksisterende stik er en ny tilladelse ikke påkrævet. Niels Erik
fremsender kontaktoplysninger på en mulig leverandør. Kirkegårdsudvalget arbejder videre
med sagen.
På mødet i maj fulgtes der op således:
Det blev besluttet at forespørge et andet belysningsfirma. (Fa. Theis Illumination) O. Aa er
tovholder. Kirkegårdsudvalget foranlediger, at sagen genoptages.
Forud for mødet i juni indhentede Ove Aagaard et tilbud fra Fa. Theis Illumination.
Tilbuddet blev forelagt menighedsrådet på mødet i juni.
Se vedlagte 2 bilag.
Af referatet fra junimødet fremgår:
Der er ikke fuldt overblik over frie midler efter de øvrige igangsatte projekter, det skal
derfor overvejes at søge anlægsmidler til lysbue. Der er enighed om at afvente
beslutning af finansiering til det tidspunkt, hvor der er overblik over frie midler.
Punktet genoptages på menighedsrådets møde i oktober.
Kirkeværge Ove Aagaard måtte melde afbud til mødet i oktober, hvorfor menighedsrådet
besluttede at udsætte behandlingen af punktet til januar 2018.
Ultimo 2017 blev det besluttet at udskifte glødetrådskerterne i kirken til LED – kerter.
Udskiftningen skete via indkøb fra Fa. Danlamp.
Ved den lejlighed oplyste sælgeren, at han gerne ville vise menighedsrådet sit forslag til
belysning af altertavlen med produkter fra Danlamp.
Det skete den 9. januar, hvor Sognepræst, Kirkeværge, Graver og MR-formand deltog.
Efter fremvisningen blev det besluttet, at menighedsrådet på januar mødet i sin drøftelse af
tilbuddet fra Theis Illumination skal medtage de muligheder fra Fa. Danlamp, der på mødet
den 9. januar blev præsenteret.
En detaljeret gennemgang af frie midler for 2018 viser at frie midler er reduceret væsentligt
de seneste to regnskabsår. En beslutning vedrørende belysning/lysbue bør afvente
realisering af de største udgiftsposter. Fa. Danlamp har foreslået en noget mere økonomisk
løsning (estimeret mellem 10.000 – 15.000 kr). En udgift af denne størrelse vil være en mere
økonomisk fornuftig beslutning. Det blev besluttet at kontakte Fa. Danlamp mhp et nyt
besøg – Kurt og Ove aftaler et nyt besøg. Kurt aftaler dato for besøg. Det er vigtigt at
Kirke- og Kirkegårdsudvalget og Agnet deltager i mødet med Fa. Danlamp.

6. Sundhedsordning for kirkens ansatte
Provstiet oplyser i december 2017, at man har indgået rammeaftale med Falck vedr.
sundhedsordning for kirkens ansatte. Aftalen er foreløbig gældende frem til 1.11 2020.
PU tilføjer, at det er op til hvert enkelt menighedsråd, om man vil indgå i aftalen.
Hørup menighedsråd har i en årrække haft tegnet sin sundhedsordning i forsikringsselskabet
Skandia.
Fornyelse/præmieindbetaling, 6.324 kr., er senest fundet sted den 1. januar 2018 med
virkning for hele året 2018.
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Menighedsrådets kontaktperson (NE) anbefaler, at man på baggrund af det hidtidige
samarbejde med Skandia, samt under hensyntagen til, at præmieindbetalingen for 2018 netop
er fundet sted afventer stillingtagen til, om man vil overdrage sundhedsordningen til Falck.
Jf. bilag.
Anbefalingen følges.
7. Regnskab 2017
Årsregnskabet for 2017 skal være afsluttet og godkendt af menighedsrådet inden udgangen
af marts 2018.
Kasserer og fmd. har ultimo 2017 afholdt møde med regnskabskontoret, hvor opgaven var at
afklare i hvilket omfang, der med udgangen af 2017 kan aflægges anlægsregnskaber for de
mange anlægsarbejder, menighedsrådet i de senere år har igangsat.
Her primo januar har regnskabskontoret endnu ikke afsluttet opgaven.
Hvad angår driftsbudgettet for 2017 oplyser regnskabskontoret, den 11.01 2018, at de
indkomne fakturaer for 2017 alle er bogførte.
Regnskabet for 2017 ser derfor, den 11.01, ud, som det fremgår af vedlagte bilag.
Orienteringen vedrørende regnskab 2017 tages til efterretning. I forhold til dobbelt
signering vil der ikke blive et ekstra honorar fra Sydbank. I forhold til On-line banking
drøfter Keld dette med regnskabskontoret.
8.

Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant

• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Kurt har et kommende møde på Regnskabskontoret vedrørende momsafslutning.
• Præstegårdsudvalget
Køkkenrenoveringen – opfølgning
Køkkenet kommer til at koste kr. 155.000,00. Beløbet indeholder kr. 12.000 til nyt gulv –
anvendes alene såfremt det eksisterende gulv ikke kan benyttes. Gunner har udarbejdet en
tidsplan for håndværkerne.
Overslaget fremsendes til Provstiudvalget (Agnete). Provstiudvalget har udbedt sig en
forklaring på finansiering. Menighedsrådet beslutter at anmode om en tillægsbevilling på kr.
100.000,00. Arbejdet igangsættes primo maj 2018 for frie midler. Tillægsbevillingen vil
komme til udbetaling i 2019 og derfor finansieres køkkenrenovering som udlæg af de frie
midler.
•

Mark- og Skovudvalget
En spejder har udarbejdet et shelter – der er en forespørgsel om Menighedsrådet vil give
tilladelse til at shelteret sættes op i præstegårdsskoven ved Spejderhytten. Mark-og
Skovudvalget er bemyndiget til at træffe beslutningen. Shelteret kan alene benyttes af
spejderne.

• Aktivitetsudvalget
Intet at berette.
• Kontaktpersonen
Der skal aftales medarbejdermøde.
• Kirkeværgen
Det er blevet bemærket at der ikke længere anvendes stearinlys. De nye olielamper er på
prøve og såfremt der er bemærkninger af negativ karakter skal det overvejes at gå tilbage til
stearinlys. Kirke- og Kirkegårdsudvalget kan træffe beslutningen.
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• Medarbejderrepræsentanten
Hørup Centralskole har forespurgt Steen Kristensen fra Als Begravelsesforretning om han
må komme i Hørup Kirke og fortælle om sit arbejde som bedemand. Menighedsrådet har
givet tilsagn.

Næste ordinære møde: onsdag den 21.02. kl. 18,30
Bemærk at februar mødet er rykket fra den normale mødedag, torsdag, til onsdag.
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: 21:00

