626

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

Hørup, den 13.09 2019
Bygningssyn 2019
Menighedsrådets årlige, ordinære bygningssyn finder sted torsdag den 19. september.
Synet starter ved kirken kl. 16,00.
Herefter fortsætter synet ved præstegården.
Synet forventes afsluttet senest kl. 18,30.
Alle medlemmer af menighedsrådet opfordres til at deltage i synet.
Menighedsrådets bygningssagkyndige, Gert Bladt, bistår menighedsrådet.
Menighedsrådet besluttede, at synet i 2020 foregår i marts /april.
Bilag
Opdaterede synsrapporter fra Provstesynet i 2017 og Bygningssynet i 2018, (med uddybende
bilag vedr. ventilation problemstillingen på kirkeloftet) vedlægges som baggrundsmateriale for
synet.
Når bygningssagkyndige har udarbejdet sin rapport, skal rapporten med menighedsrådets
bemærkninger sendes til Provstiudvalget.
Efter synet spiser vi et stykke smørrebrød og fortsætter herefter månedens ordinære
menighedsrådsmøde.

Der indbydes derfor til menighedsrådsmøde torsdag den 19.09 2019, med forventelig
start ved 19,15 – tiden, i Præstegårdens konfirmandstue.

DAGSORDEN
Afbud: Ove Aagaard. Kristian Iversen deltager i stedet for.
Kjeld Christensen. Birgit Iversen deltager i stedet for.
Anne Kirk.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Orientering fra sognepræsten
Sønderborg kommune indstiller buskørsel af konfirmander til k. 10 onsdag morgen. De
øvrige sydalsiske sogne finder formentlig selv løsning.
3. Orientering fra menighedsrådsformanden
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Journalist Flemming Nielsen tilbyder menighedsrådet et foredrag med titlen ” Tre
grænselandsskæbner”
Se bilag
Erik Kure tilbyder menighedsrådet et foredrag om Hørup Kirkes yngste klokke.
Se bilag.
Graver og MR fmd. har deltaget i et orienteringsmøde om tyverisikring. Mødet var
tilrettelagt af Provstiudvalget i samarbejde med politiet.
Se bilag.
Taget til efterretning.

4. Præsteboligens opvarmning
På menighedsrådets møde i august oplyste sognepræsten, at der har været afholdt forholdsvis
store udgifter til reparation af gasfyret, der opvarmer præstebolig og konfirmandstue, og
reparatøren havde oplyst, at flere udgifter må forventes.
Menighedsrådet besluttede, at
Det skal undersøges, hvad det koster at indlægge fjernvarme. Gunner hjemtager tilbud på at
indlægge fjernvarme. Og der skal indhentes overslag over reparation/udskiftning af gasfyr.
Overslag over reparation/udskiftning indhentes af Agnete.
Gunner J har indhentet oplysning om udgiften til opvarmningen med gas i perioden 1. maj
2018 – 1. april 2019 og på den baggrund indhentet tilbud fra fjernvarmen.
Jf. vedlagte 2 bilag
Erindrende menighedsrådets tidligere erfaringer omkring sagsbehandlingsgange vedr.
vedligeholdelses-/renoveringsarbejder i en fredet præstegård har NE haft kontakt til Stiftet.
Stiftet oplyser, at hvis menighedsrådet ønsker at ændre på præsteboligens nuværende
opvarmningssystem, skal man som første tiltag indhente Kulturstyrelsens udtalelse, der
efterfølgende via Provstiudvalget skal fremsendes til Stiftet.
Installering af fjernvarme vil, anslås det, løbe op i ca. 240.000. Et evt. nyt gasfyr vil koste ca.
50.000.
Menighedsrådet beslutter at sætte fjernvarmeplanerne i bero.
5. Årsregnskabet for 2018
Senest den 15. september skal revisionsfirmaet PWC fremsende revisionsprotokollat for
regnskabet 2018.
PWC har fremsendt den 12.09
Menighedsrådets behandling af revisionsprotokollatet
Menighedsrådet skal behandle protokollatet på et menighedsrådsmøde. Herefter underskrives
protokollatet af samtlige menighedsrådsmedlemmer og fremsendes via Regnskabskontoret til
Provstiudvalget.
Menighedsrådets bemærkninger til protokollatet skal fremgå af referatet fra mødet, der
ligeledes via Regnskabskontoret fremsendes til Provstiudvalget.

Forslag til menighedsrådets afgivelse af bemærkninger til protokollatet
Menighedsrådet har på ordinært møde den 19. september 2019 behandlet
revisionsprotokollatet og har følgende bemærkninger:
Punkt 1 – 7
Ingen
Punkt 8 – 10
Omkring evt. risici ved manglende funktionsadskillelse oplyses,
- at menighedsrådet er tilsluttet regnskabskontorets dobbelte signeringsordning
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at menighedsrådet på hvert ordinært månedligt møde foretager regnskabsopfølgning, og
menighedsrådet kan om nødvendigt i den forbindelse konstatere og handle på større
uregelmæssigheder.
Forslagene godkendt.

Punkt 11 – 45
Ingen
Jf. 2 bilag fra PWC
6. Menighedsrådets budget for 2020
Tre medlemmer af menighedsrådet (AK – AR – NET) deltog i budgetsamrådsmødet den 11.
september.
Forud for mødet havde Provstiudvalget udsendt det materiale, der blev gennemgået på
mødet.
Det blev oplyst, at
- såvel lønninger som øvrige driftsudgifter er fremskrevet med 1%
- ligningsbeløbet til de menighedsråd, der med udgangen af 2018 har frie midler, der er
større, end det beløb, som PU har fastlagt som maksimum for de enkelte menighedsråd,
er minimeret, idet de pågældende menighedsråd skal udligne beløbet ved at overføre fra
frie midler til driftsrammen.
- udskrivningsgrundlaget er endnu ikke endeligt fastlagt, hvorfor den udmeldte
driftsramme er foreløbig
- ændres der i det skønnede udskrivningsrundlag, (hvilket PU ikke forventer) vil
justeringerne finde sted inden for anlægsrammerne.
For Hørup Sogn er der for året 2019 fastlagt således:
- ligningsbeløbet til drift udgør, afrundet, 1.644 mio. kr. – beløb til valget i 2020, på
10.000 kr., samt renteudgift til stiftslån på 9.201 kr. inkl.
(I 2019 er tilsvarende beløb 1.633 mio. kr.- renteudgift til stiftslån inklusive)
- anlægsrammen til afdrag på stiftslån er den samme som i 2019 – 245.000 kr.
- menighedsrådets ansøgning om etårig udvidelse af driftsrammen på 9.000 kr. til
afholdelse af sognehøjskole er ikke imødekommet og skal derfor afholdes af den
ordinære driftsramme

-

-

-

-

På mødet oplyste Provstiudvalget desuden, at
ansøgninger til 5 % puljen skal altid søges via det skema på området, som PU har
udarbejdet. Skemaet ligger på PU´s hjemmeside.
anvendelse af frie midler kan ikke finde sted uden PU´s godkendelse
næste runde inden for kirkegårdspuljen (som Hørup menighedsråd har ønsket deltagelse
i) afvikles i det tidlige forår 2020.
Hvad skal der nu finde sted?
Når den endelige driftsramme er udmeldt, skal menighedsrådet indlæse det nye budget i
dataarkivet.
Det gør Det Fælles Regnskabskontor for os.
På menighedsrådets møde den 24.10 skal rådet endelig godkende budgettet for 2019.
Senest 1. november skal menighedsrådet indberette det endelige budget til provstiernes
budgetstøttesystem (elektronisk via Økonomiportalen). DFR er behjælpelig.
Senest 1. november indlæses underskrevet referat fra det menighedsrådsrådsmøde, hvor
det endelige budget er vedtaget. Det skal fremgå af referatet hvilken udgave af
budgettet, der er tale om (dato og klokkeslæt står nederst på budgettet). Også her er DFR
behjælpelig.
Provstiudvalget godkender herefter budgetterne elektronisk.
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Materialet, der blev behandlet på budgetsamrådsmødet, vedlægges om bilag.
Taget ad notam.
7. Regnskab 2019
Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning skal finde sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde.
Der er bogført frem til 12.09.
Se bilag.
Taget ad notam.
8. 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.
Hvis ikke behandles den opdaterede handlingsplan på mødet som en efterretningssag.
Opdateret handlingsplan vedlægges som bilag
Taget ad notam.
9. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Haglskader på kirkebygningen – opfølgning
Sagen uafklaret pt.
• Præstegårdsudvalget
Føler opsat på lygter omkring parkeringsplads.
NET kontakter stiftet ang. nedskæring af det døde egetræ.
•

Mark- og Skovudvalget
Forslag til indgåelse af ny forpagtningsaftale (JB) samt ny lejeaftale (vandværket) - opfølgning
Sagen uafklaret pt.
Indtægterne fra flisning af træ begynder så småt at rulle ind i kassen.
Kurt bedes spørge Sønderborg kommune, om de kan klippe hasselhegn ved Klinteskoven.
• Aktivitetsudvalget
Caféaften den 2.10. kl. 19.30
• Kontaktpersonen
De årlige medarbejdersamtaler planlægges afholdt her i efteråret 2019
Efter grandækning!!!!!
• Kirkeværgen
Predellaen bliver hentet til restaurering tirsdag den 24. september.
• Medarbejderrepræsentanten

Næste ordinære møde: Torsdag, den 24. oktober kl. 18,30.
Referent: Agnete Raahauge
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Mødet slut: 21.00

