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

Hørup, den 14.06 2019
Der indbydes til menighedsrådsmøde torsdag den 20.06 kl. 16,30 i Præstegårdens
konfirmandstue.
Bemærk at mødet starter kl. 16,30 og slutter senest kl. 18,30, idet menighedsrådet efter
mødet har indbudt medlemmer, stedfortrædere og ansatte med ægtefæller/partnere til
et sommerarrangement.
Til arrangementet er der udsendt særskilt invitation med tilmeldingsfrist, til Anne
Kirk, senest den 15. juni.

DAGSORDEN
Afbud: Gunner Jensen, Ove Aagaard, Anne Kirk.
Kristian Iversen, Birgit Iversen og Else Kryhlmand deltager i stedet for nævnte 3.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Orientering fra sognepræsten
Holder ferie fra den 24.6. til den 21. 7.
3. Orientering fra menighedsrådsformanden
-

-

Der afholdes høstgudstjeneste søndag den 15. september.
Christianskirkens Menighedsråd indbyder formand og kasserer til indvielse af den nye
administrationsbygning, Ringgade 98 A, fredag den 21. juni kl. 13.00.
Jv. bilag
Der har den 12.06 været afholdt formandsmøde for de fire sydalsiske sogne.
Taget ad notam.
Uvejret den 18.6. ødelagde de nyplantede isbegonier på kirkegården. Da der er tale om
en force majeure-situation, bliver der ikke plantet nye.
Annette Nygaard Nielsen har skrevet ansøgning til A P Møller om fire ekstra borde til
konfirmandstuen.

4. Henvendelse fra Hørup og Høruphav Vandværk
Der er indgået lejeaftale mellem menighedsrådet og vandværket omhandlende areal
beliggende på Hørup Bygade.
Vandværkets kasserer har kontaktet menighedsrådet og fremsat ønske om, at lejemålet tages
op til revision.
Vandværket vil inden mødet fremsende materiale, der uddyber baggrund for henvendelsen.
Formanden har over for vandværkets kasserer oplyst, at henvendelsen vil blive sat på
dagsorden til menighedsrådets møde den 20.06, men samtidig oplyst, at menighedsrådets
stillingtagen tidligst kan forventes i anden halvdel af 2019.
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Nærmere orientering på mødet.
Det overlades til kasserer K C at undersøge de matrikulære forhold, før der træffes en
beslutning.
Punktet genoptages på mødet i august.
5. Menighedsrådets forslag til helhedsplan for kirkegården
Menighedsrådet har ultimo 2018 fremsendt sit forslag til helhedsplan for kirkegården til
godkendelse i Provstiudvalget. Provstiudvalget har efterfølgende indhentet udtalelse hos
kirkegårdskonsulenten.
Efter modtagelse af udtalelsen har Provstiudvalget på sit møde den 4. juni behandlet
forslaget.
Provstiudvalget meddeler menighedsrådet således:
-

Provstiudvalget har besluttet, at menighedsrådet skal følge kirkegårdskonsulentens
anbefalinger og anvende udviklingsplanen, således at Anne Skaarups anbefalinger
indarbejdes. Da Anne Skaarup tilbyder sin hjælp kan provstiet også anbefale, at
menighedsrådet overvejer at indtræde i kirkegårdspuljen, der netop har til hensigt at
udarbejde konkrete planer for hvordan menighedsrådet ønsker om fremtiden kan
realiseres i etaper, på en sådan måde, at de ønsker man har kan udvikles i takt med at
det er muligt at tilrette kirkegården.
Hvis menighedsrådet ønsker at indtræde i kirkegårdspuljen skal der gives besked herom
til provstiet.

Jf. bilag.
Der ønskes stillingtagen til Provstiudvalgets anbefaling.
Menighedsrådet tager provstiudvalgets anbefaling til efterretning og ønsker at indgå i
kirkegårdspuljen. K C tager sig af det.
6. Kirkesangervaretagelsen i sommerperioden samt i tiden herefter
Næstformand Anette Nygaard Nielsen orienterer.
Louise fortsætter som kirkesanger endnu et år. Sommerens tjenester er fordelt mellem de to
sangere, og vikarer er indkaldt.
7. Fastlæggelse af menighedsrådets møder i 2. halvdel af 2019
Fmd. foreslår, at efterårets møder afvikles således:
Torsdag den 22. august, kl. 18,30
Torsdag den 19. september, hvor vi starter kl. 16 med Kirkesyn.
Herefter ordinært møde.
(er tidligere vedtaget)
Torsdag den 24. oktober kl. 18,30 (Budgetmøde)
Torsdag den 28. november kl. 16,30 konstituerende møde med efterfølgende juleafslutning,
med deltagelse af ledsagere, kl. 19.
8. Regnskab 2019
DFR har i perioden siden sidste menighedsrådsmøde bogført frem til 15. maj.
Regnskabsoversigten er derfor ikke retvisende for status medio juni.
- Jf. bilag.
Taget til efterretning.
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9. 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.
Jf. bilag
Taget til efterretning.
10. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
KC undersøger, om haglskader er dækket af forsikringen.
Salmebøgerne er blevet indbundet.
• Præstegårdsudvalget
Sognepræsten kontakter skovfogeden for en vurdering af lindetræerne ved hestefolden.
•

Mark- og Skovudvalget
Med udgangen af september 2019 udløber en af menighedsrådets forpagtningskontrakter.
Menighedsrådet har besluttet, at kasserer Kjeld Christensen er rådets tovholder i f m
fornyelse. KC oplyser, at han planlægger med, at rådet kan behandle sagen på sit møde i
august og således, at materialet kan fremsendes til behandling på Provstiudvalgets møde i
september.
Taget ad notam.

• Aktivitetsudvalget
Anette Nygaard assisterer ved konfirmandindskrivningen.
• Kontaktpersonen
Ingen meddelelser.
• Kirkeværgen
Ingen meddelelser.
• Medarbejderrepræsentanten
Ingen meddelelser.
Næste ordinære møde: Den 22. august kl. 18.30
Referent: Agnete Raahauge
Mødet slut: 18.10

