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

Hørup, den 09.06 2017
Der indbydes til menighedsrådsmøde torsdag den 15.06. 2017 kl. 18,30 i Præstegårdens
konfirmandstue.
I tilknytning til mødeafviklingen serveres et par stykker smørrebrød.
Repræsentanter fra Regnskabskontoret deltager i behandlingen af punkt 2.

DAGSORDEN
Afbud: Ingen afbud
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.

2.

Endelig godkendelse af menighedsrådets forslag til budget for 2018
Driftsbudgettet
Menighedsrådet godkendte på majmødet forslag til driftsbudget for 2018.
Efterfølgende har menighedsrådet været i dialog med Det Fælles regnskabskontor om
forslaget.
Dialogen har medført tilretninger, som i det væsentligste er forslagets tilpasninger til
regnskabskontorets konteringspraksis.
Sluttelig har kasserer og formand den 7. juni afholdt møde med regnskabskontoret, hvor
enigheden om det tilrettede forslag var til stede.
Bilag vil foreligge på mødet.
Anlægsbudgettet
Siden majmødet har Provstiudvalget meddelt, at der i forhold til tidligere er sket ændringer
således at
- Bilag 5 skal omfatte budgetforslag om generelle driftsrammeløft, eks. forslag om større
reparations- og vedligeholdelsesarbejder, der ikke kan indeholdes i det almindelige
driftsbudget.
- Bilag 6 skal omfatte egentlige anlægsinvesteringsforslag
Provstiudvalgets vedtagelse om, at forslag til anlægsinvesteringer skal udgøre min. 50.000
kr. er opretholdt.
Jf. bilag.
Menighedsrådet besluttede på majmødet at behandle forslag til anlægsbudgettet for 2018,
således
2018 2019
Kalkning af kirken

60.000
kr.

Bemærkninger
Provstiudvalget drøfter fortsat
muligheden for, at udarbejde
fælles tiltag på området. MR har
tidligere besluttet, at så længe

554

Renovering af køkkenet i
præstegården.
Menighedsrådet har tidligere
modtaget en anlægsbevilling på
75.000 kr.
Der er indkommet 3 fakturaer på i
alt 21.092 moms inkl. for
arkitekthonorar.
Anlægsbevillingen er ikke
tilstrækkeligt til at kunne
finansiere de samlede udgifter til
køkkenrenoveringen.

?

Etablering af afvandingsbelægning
på præstegårdspladsen.
Arbejdet er anbefalet på
provstisynet i juni 2013 samt i den
handleplan for vedligeholdelse af
præstegården, Kulturstyrelsen har
ladet udarbejde. MR søgte til
budget 2017 anlægsbevilling til
udførelsen. Ansøgningen blev ikke
imødekommet.

Se
bilag

afklaringen er ukendt, fastholdes
kalkning af kirken som et
anlægsønske med 60.000 kr. i
overslagsåret 2019
Da præstegården er en fredet
bygning, skal
præstegårdsudvalget, forinden
menighedsrådet fremsender til
Provstiudvalget, indhente
Stiftets godkendelse af
projektforslaget.
Menighedsrådet besluttede på
majmødet, at
Der udarbejdes notat på
køkkenrenovering, som
Regnskabskontoret kan bilægge
budgetforslaget. Dette med
henblik på at imødekomme
deadline den 15. juni. Der
planlægges med fremsendelse af
ansøgning til august.
Menighedsrådet besluttede på
majmødet, at
præstegårdsudvalget indhenter 2
tilbud, der kan vedlægges
budgetforslaget.
Et tilbud er indkommet. Det
andet er aftalt menighedsrådet i
hænde senest 13. juni.

På mødet med regnskabskontoret den 7. juni blev menighedsrådets forslag til anlægsbudget
ligeledes behandlet. Resultatet blev
Kalkning af kirken i 2019
Medtages som et anlægsønske til overslagsåret 2019.
Renovering af køkkenet i præstegården
På mødet blev det klarlagt, at menighedsrådets beslutning om at udarbejde notat forud for
fremsendelse af ansøgning i august forventelig ikke er en farbar fremgangsmåde.
Der afventes en plan fra IKEA. Såfremt planen ikke godkendes af Stiftets byggesagkyndig
iværksættes en generel renovering.

Etablering af afvandingsbelægning
Menighedsrådet skal senest 14. juni fremsende de to indhentede tilbud til regnskabskontoret
vedlagt tekst, der begrunder ansøgningen.
Bilag vil foreligge på mødet.
Indstilling til menighedsrådet
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Menighedsrådets kasserer og formand indstiller til menighedsrådet, at det budgetforslag,
som regnskabskontoret vil fremlægge på mødet her, godkendes.
Hørup Sogns menighedsråd, cvr nr. 22565117, budget 2018, bidrag budget afleveret d. 1506-2017 19:08.

3.

Orientering fra sognepræsten
Der var konfirmandtur til Ribe den 14. juni. Desværre var fremmødet ikke prangende. Ca.
20 konfirmander.
Der har været møde med strikkeklubben på Hørup Plejehjem – klubben strikker dåbsklude.
Dåbsbarnet får dåbskluden med hjem.

4.

Orientering fra menighedsrådsformanden
- Haderslev Stift har fremsendt rapport omhandlende præsternes arbejdsmiljø. Stiftet
anmoder alle menighedsråd om at forholde sig til rapporten og i påkommende tilfælde
aktivt at medvirke til, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.
Jf. bilag.
- Siden sidste møde har der været afholdt formandsmøde for formændene i de sydalsiske
sogne.
- Provstiudvalget oplyser, at budgetsamrådet i 2017 er fastlagt til tirsdag den 12.
- september kl. 17. Mødested er endnu ikke fastlagt. Nærmere indbydelse følger.
- Formand, kasserer, kirkeværge og sognepræsten deltager i mødet.
- Henvendelse fra beboer(e) på Østerbakken omkring vildtvoksende hybenkrat
umiddelbart i nærheden af skel imellem præstegårdjord og parcelhusjord.
- Hybenkrattet bliver skåret ned.

5.

Regnskab 2017
Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning finder sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde. Den 9. juni er der kun bogført i et mindre omfang siden
menighedsrådets behandling af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2017. Refusion fra
Provstiets maskinpulje på ca. 100.000 kr. er modtaget siden sidste menighedsrådsmøde.
Regnskabskontoret oplyser den 7. juni, at ekstraordinære forhold gør, at man fortsat er
bagud med bogføringen. Kontoret forventer, at man inden længe vil kunne indfri sin
målsætning om, at bogføring finder sted med ca. 14 dages intervaller.
Jf. ovenstående vedlægges der ikke noget bilag.
Bogføringskontoret er fortsat bagud med bogføringen.

6. Fældning af lindetræer på kirkegårdens nordside
På mødet den 16.03 besluttede menighedsrådet at lade 11 lindetræer på kirkegårdens
nordside fælde og erstatte disse med nye lindetræer.
Menighedsrådet tilføjede, at endelig udgift forelægges menighedsrådet før igangsætning.
På mødet den 20.04 2017 fulgte rådet op og besluttede, at fældning og stubfræsning
igangsættes under forudsætning af provstiudvalgets godkendelse.
Provstiudvalget har på sit møde den 25.04 givet tilladelse til, at 11 lindetræer fældes under
forudsætning af, at kirkegårdskonsulent Preben Skaarups anbefaling om at fælde syrenhegnet
langs vestdiget og derefter plante nye lindetræer hele vejen langs vest- og norddiget følges.
På baggrund af Provstiudvalgets meddelelse besluttede menighedsrådet på majmødet, at
afvente provstisynet. I tilknytning her til konstaterede menighedsrådet, at lindetræerne mod
nord er i en sådan stand, at det af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at fælde disse
inden stormsæson (efteråret 2017).
Fungerende provst, Kirsten K. Sønderby, har over for menighedsrådets formand oplyst, at
Provstiudvalget kan godkende menighedsrådets beslutning på maj mødet.
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7. Evt. etablering af lysbue i kirkens kor
På baggrund af menighedsrådets beslutning på majmødet har kirkeværge Ove Aagaard haft
kontakt til andet belysningsfirma.
Ove Aa. anmoder om, at det af firmaet fremsendte materiale behandles.
Jf. bilag.
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.
8. Udviklingsplan for kirkegården
Som aftalt på mødet den 16. maj med landsarkitektfirmaet Moos og Looft har firmaet
fremsendt fremskrevet tilbud på opgaven i fht. det tilbud, firmaet afgav i 2015.
Menighedsrådets stillingtagen.
Vedlagte 2 bilag viser hhv. tilbud fra 2015 samt netop modtaget tilbud.
Det er tilbuddet fra 2015 der er prisfremskrevet. Tilbuddet godkendes.
9. Handlingsplan for udmøntning pba. kirkesyn, provstesyn og anlægsbudgetter
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.
10. Menighedsrådets studietur i 2017
Formand for aktivitetsudvalget Anette Nygaard Nielsen ønsker, at sted, tidspunkt og
deltagerkreds for menighedsrådets studietur i 2017 fastlægges.
Oplæg ved AN.
Det er besluttet at udflugten foretages søndag den 1. oktober – efter gudstjeneste. Busafgang kl.
10.30 fra kirken. Udflugten er for menighedsråd, suppleanter, ansatte – ægtefæller/partnere er
ligeledes inviteret. Agnete og Anette vender tilbage med endeligt mål for udflugt.
11. Fastlæggelse af efterårets møder i 2017
Fmd. foreslår, at efterårets møder afvikles således:
Torsdag den 17. august eller torsdag den 24. august kl. 18,30 – den 24. august er godkendt.
Torsdag den 21. september kl. 18,30 – den 21. september er godkendt
Torsdag den 19. oktober, eller torsdag den 26. oktober kl. 18,30 – den 26. oktober er godkendt.
(Budgetmøde hvor organisten deltager)
Torsdag den 16. november eller torsdag den 23. november kl. 17, konstituerende møde for det
nye menighedsråd, med efterfølgende juleafslutning, med deltagelse af ledsagere, kl. 19. –
torsdag den 23. november er godkendt.
12. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Lindetræerne fældes
• Præstegårdsudvalget
Intet at berette.
•

Mark- og Skovudvalget
Udskiftning af bro i Klinteskoven
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Opfølgning.
• Aktivitetsudvalget
Onsdag den 9. august kl. 15.00 er der sognemøde i Præstegården.
Søndag den 27. august efter gudstjenesten er der konfirmandindskrivning.
I september er der høstgudstjeneste. Finder sted den 24. september. Annette Steenholdt
pynter kirken.
Tilbagemelding fra udvalgsformanden med henblik på endelig fastlæggelse af ” hjælpende
hænder” til nævnte arrangementer.
Anette N. har indgået aftale med Agnethe Sørensen vedrørende kirkesang. Anette afholder
møde i september. Herefter orienteres menighedsrådet.
• Kontaktpersonen
Intet at berette.
• Kirkeværgen
Der er kommet nyt køleanlæg i kapellet. Malerarbejde påbegyndes mandag i kommende uge.
Der indhentes tilbud på maling af klokketårn. Der indhentes tilbud på de to øvrige
bygninger.
• Medarbejderrepræsentanten
Der er indkøbt ny pc til organisten. Den gamle pc destrueres.
Rampen til kirken er beregnet til 200 kg., hvilket er for lidt. Ove går ind i sagen sammen med
Kurt.
Næste ordinære møde: Jf. beslutning under punkt 12.
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: Kl. 21.10

