616

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

Hørup, den 12.06 2020

Der indbydes til menighedsrådsmøde torsdag den 18.06 2020 kl. 18.30 i Præstegårdens
konfirmandstue.
Mødelokalet bliver rengjort inden mødet.
I tilknytning til mødeafviklingen serveres der et par stykker smørrebrød

DAGSORDEN
Afbud: Anne Kirk, Kjeld Christensen, Erik Sørensen. Birgit I. og Kristian I. deltager i
stedet for.,

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Orientering fra sognepræsten
Ingen.
3. Orientering fra menighedsrådsformanden
- Annette Steenholdt har meddelt, at hun desværre ikke kan medvirke i pyntning af kirken i
f m årets høstgudstjeneste.
Kurt og Trine forestår pyntningen. Høstgudstjenesten ligger 20.9.
- Rågeregulering i præsteskoven
Er afsluttet 15.6. 97 rågeunger er skudt.
- Orienteringsmødet, forud for valget i september, tirsdag 9. juni.
4. Fastlæggelse af menighedsrådets møder i 2. halvdel af 2020
Fmd. foreslår, at efterårets møder afvikles således:
Torsdag den 20.august kl. 18,30
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 er der valgforsamlingsmøde.
Torsdag den 17. september, hvor vi starter kl. 16.00 med kirkesyn.
Herefter ordinært møde.
Torsdag den 15.oktober eller torsdag den 22. oktober kl. 18,30. (Budgetmøde)
Den 22.10. er valgt.
Torsdag den 26. november kl. 16,30. Det nuværende menighedsråds sidste ordinære møde samt
konstituerende møde for det nyvalgte menighedsråd.
Kl. 19.00 er der juleafslutning for det afgående og nyvalgte menighedsråd og kirkens ansatte,
med deltagelse af ledsagere.
5. Konfirmandindskrivningen søndag den 23. august
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Menighedsrådets stillingtagen til planlægning, herunder medhjælp, i f m
konfirmandindskrivningen søndag den 23. august
Ove hjælper med at stille borde op lørdag den 22. kl. 16.

6. Vagter ved konfirmationerne den 5. september og den 6. september
Ove Aagaard lørdag den 5. september. Anne Kirk søndag den 6. september.
7. Besigtigelse af kirkebygning og kirkeur pba. af haglskaden den 18.06 2019
Menighedsrådet har aftalt med Nationalmuseets kirkekonsulenter, at besigtigelse af
kirkebygning og kirkeur finder sted tirsdag den 16. juni med start omkring kl. 12.
Opfølgning pba besigtigelsen.
Iflg. Konsulenterne har adskillige lag af kirkens kalk taget skade. Skriftlig redegørelse
følger.
8. Ansøgning om lovliggørelse af bebyggelse inden for Exner-fredning
Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en række mindre
bygninger iht. Bygnings- og Boligregistret, BBR på ejendommen Kirkehøj 1, Kirke Hørup
6470 Sydals, matr.nr. 265, Hørup Ejerlav.
Det ansøgte ligger inden for Exner-fredningen for Hørup Kirke, (reg. nr. 01415.03) og
kræver således lovliggørende dispensation.
Forud for fremsendelse af afsøgningen til behandling hos Fredningsnævnet, er kommunen
forpligtet til at indhente udtalelse fra de kirkelige myndigheder. Derfor er sagen sendt til
vurdering hos Hørup Menighedsråd med anmodning om efterfølgende fremsendelse via
Sønderborg Provsti til behandling hos Haderslev Stift.
Jf. bilag – der viser et udsnit af det bilagsmateriale, Sønderborg Kommune har fremsendt.
Alle fremsendte bilag medbringes til mødet
Menighedsrådets stillingtagen.
Menighedsrådet har ingen indsigelser.

9. Endnu en ansøgning om lovliggørelse af bebyggelse inden for Exner-fredning
Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af et udhus på
ejendommen Lambjerg Mølle 2, Kirke Hørup, 6470 Sydals, matr.nr. 90, Hørup Ejerlav.
Udhuset ligger delvis inden for Exner-fredningen for Hørup Kirke, (reg. nr. 01415.03) og
kræver således lovliggørende dispensation.
Forud for fremsendelse af afsøgningen til behandling hos Fredningsnævnet, er kommunen
forpligtet til at indhente udtalelse fra de kirkelige myndigheder. Derfor er sagen sendt til
vurdering hos Hørup Menighedsråd med anmodning om efterfølgende fremsendelse via
Sønderborg Provsti til behandling hos Haderslev Stift.
Jf. bilag. – der viser et udsnit af det bilagsmateriale, Sønderborg Kommune har fremsendt.
Alle fremsendte bilag medbringes til mødet
Menighedsrådets stillingtagen.
Menighedsrådet har ingen indsigelser.
10. Opfølgning på byggesynet i 2019
I byggesynsrapporten fra september 2019 står der under afsnit
kapelbygning/graverkontorbygning
Tyverisikring.
Vindue til frokostrum som gentagne gange er adgangsvejen for tyve ved indbrud, sikres med
et udvendigt galvaniseret gitter delt i to dele med hængsler der kan låses, alternativt
monteres to sortmalet hængslet trælåger der kan lukkes og låses foran vinduet ved lukketid.
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Modellen skal være en prototype som vurderes anvendt til alle vinduer der har adgang til
kontor-frokostrum i bygningen. Mødeaftale / arbejdet udføres snarest muligt og senest 2020
Byggesagkyndiges forslag har været drøftet med graver, der ikke umiddelbart anbefaler, at
forslaget effektueres.
Graver foreslår i stedet for, at der anskaffes 3 rullejalousier og har efter aftale med MRformand indhentet tilbud på anskaffelse og opsætning af sådanne.
Jf. bilag
I rapporten står der endvidere i afsnit redskabsbygning:
Udvendig malerbehandling.
Mødeaftale / gavlspids mod syd skal malerbehandles senest i foråret 2020
Malerfirma har i foråret besigtiget bygningen og oplyser, at hele bygningen snarest bør
malerbehandles.
Firmaet har afgivet tilbud på kr. 32.500 kr. moms inkl.
Ved samme lejlighed oplyser firmaet, at kapelbygning/graverkontor ligeledes snarest bør
malerbehandles.
Sidstnævnte malerarbejde er bestilt og finansieres via menighedsrådets frie midler.
Udgiften hertil er 28.50 kr. moms inkl.
I synsrapportens afsnit præstegården står der under præstegårdens stuehus samt de 2
ladebygninger:
Brandsikring.
Det anbefales, at der indhentes et tilbud på etablering af brandalarmer tilkoblet nuværende
operatør som har tyveriovervågningen.
Mødeaftale / indhentet tilbud drøftes senest på næste syn 2020
Formand for præstegårdsudvalget har indhentet tilbud hos fa. Verisure.

Præstebolig
Hestestald
Konf. Stue

Installation ekskl. moms
8.000 kr.
5995 kr.
1990 kr.

Samlet installations udgift inkl. moms
Årlig abonnement udgift inkl. moms
Se bilag.

Månedlig abonnement ekskl. moms
375 kr.
415 kr.
15 kr.
19.981 kr.
12.075 kr.

(Det kan oplyses, at menighedsrådets årlige udgift til tyverisikring i konfirmandstuen i 2020
udgør 4.677 kr.)
Den økonomiske baggrund for menighedsrådets stillingtagen til ovenstående
I forbindelse med ansøgning til Provstiudvalget, 12.04 2020, om frigivelse af frie midler til
finansiering af topkapning af egetræ i præstegårdshaven, malerbehandling af
kapel/graverkontorbygning samt reparation af mønninger på redskabsbygning og
kapel/gravekontorbygning, skrev menighedsrådet således:
Når menighedsrådets mødeaktivitet, pga. Coranakrisen, senere på året forventes at blive
normaliseret, vil menighedsrådet tage stilling til udarbejdelse af ny ansøgning om yderligere
frigivelse af Frie midler, og hvor man vil prioritere ansøgningen blandt de øvrige opgaver,
der var planlagt udført i efteråret 2019.
Disse øvrige opgaver var i ansøgningen oplistet således:
- Restaurering af det i kirken ophængte skib
- Optimering af indbrudsforebyggelse på bygningerne ved kirken
- Maling af redskabsbygningen
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- Optimering af brandsikring (alarm) ved præstegården
- Reparation af mørtelfugerne på præstegården
- Bekæmpelse af murbier ved Præstegården
I ansøgningen gjorde menighedsrådet også opmærksom på, at udgiften og finansieringen af
udbedring efter haglskade på kirkebygning og kirkeur fortsat er uvis.
I Provstiudvalgets foreløbige budgetudmelding for 2021 oplyser PU, at menighedsrådets frie
midler er større end det af PU fastlagte maksimum beløb (200.000 kr.), hvorfor 30.000 kr. af
menighedsrådets frie midler skal indgå medfinansierende i menighedsrådets driftsramme for
2021.
Forudsat at menighedsrådets regnskab for 2020 ”går i nul” betyder PU´s udmelding, at
menighedsrådets frie midler ved udgangen af regnskabsåret 2020 vil være 200.603 kr.
Henvisende til menighedsrådets ovennævnte ansøgning af 12.04, hvor menighedsrådet netop
oplyser, at man senere i 2020 vil anmode om yderligere frigivelse af frie midler til planlagte,
men endnu ikke udførte arbejder, jf. oven for, har menighedsrådets med indgivelse af sit
budgetforslag for 2021 anmodet PU om at omgøre sin udmelding.
Svar herpå kan forventes at foreligge senest 15. september, hvor PU endeligt fastlægger
menighedsrådets budget for 2021.
Formanden for menighedsrådet anbefaler
Menighedsrådets formand anbefaler, at menighedsrådet på mødet her behandler emnet
således:
- Med baggrund i bygningssynsrapporten anbefalinger og de indhentede tilbud tager
menighedsrådet stilling til i hvilken prioriteret rækkefølge, der skal arbejdes videre med
ovennævnte anlægsopgaver
- 1. Brandsikring af præstegården
- 2. Maling af redskabsbygning
- 3. Tyverisikring af graverkontoret.
Efterfølgende anbefaler formanden
Når menighedsrådets prioriterede rækkefølger er foretaget, anbefaler formanden, at
menighedsrådet tager stilling til
-

Ønsker menighedsrådet at iværksætte en eller flere af disse opgaver nu?

- eller ønsker menighedsrådet at afvente medio september? - hvor
1. PU´s svar på MR´s anmodning om omgørelse af PU´s indgreb i de frie midler foreligger
2. Udgiften og finansiering af udbedring af haglskaden på kirkebygning og ur forventelig er
afklaret
3. Resultatet og dermed evt. afledte udgifter af årets bygningssyn er kendt
-

-

og at menighedsrådet på det (økonomiske mere sikre) grundlag først i september afgør,
om økonomien tillader, at anlægsopgaverne igangsættes med udgangspunkt i
menighedsrådets prioritering af rækkefølgen.
Brandsikring undersøges allerede nu af GJ og AR;
graveren bestiller maler til redskabsbygningen;
Tyverisikring af graverkontoret udsættes.

11. Regnskab 2020
Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning skal finde sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde.
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Der er bogført frem til 11. juni.
Se bilag.
Taget til efterretning.
12. Menighedsrådets handlingsplan for anlægs- og vedligeholdelsesarbejder
Menighedsrådet har besluttet, at formanden opdaterer handlingsplanen forud for hvert
ordinært møde og planen vedlægges som bilag. Giver den opdaterede handlingsplan anledning
til drøftelse, finder dette sted.
Jf. bilag.
Taget til efterretning.
13. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
• Præstegårdsudvalget
•

Mark- og Skovudvalget

• Aktivitetsudvalget
• Kontaktpersonen
De ansatte skal deltage i medarbejdermøde.
• Kirkeværgen
• Medarbejderrepræsentanten
Næste ordinære møde: Se ovenstående punkt 3.
Referent: Agnete Raahauge
Mødet slut: 21.05

