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

Hørup, den 12.05 2017
Referat af dagsorden 18. maj 2017

Der indbydes til menighedsrådsmøde torsdag den 18.05. 2017 kl. 18,30 i Præstegårdens
konfirmandstue.
I tilknytning til mødeafviklingen serveres et par stykker smørrebrød.

DAGSORDEN
Afbud: Ingen afbud
Da mødet skal behandle budgetforslag for 2018, deltager organist Otto Andersen i mødet.
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.

2.

Orientering fra sognepræsten
Der er bestilt ny trådløs scanner. Scanner er godkendt. Der skal ligeledes bestilles ny
farveprinter.
Onsdag den 9. august kl. 15.00 er der sognemøde i Præstegården. Der skal søges hjælpere
til dette arrangement. Ligeledes til konfirmandindskrivning den 27. august. Anette Nygaard
melder tilbage.

3.

Orientering fra menighedsrådsformanden
- Provstiet oplyser, at Provstisynet, der var planlagt afholdt i juni, er udsat pga. sygdom.
Ny dato vil blive udmeldt på senere tidspunkt.
- Næstformand Anette Nygaard N. har afholdt møde med kirkesanger Louise T. om
kirkesangerfunktionen i 2. halvdel af 2017. Orientering ved AN.
- Der afholdes 1. juni formandsmøde for formændene i de sydalsiske sogne.
Sognepræsterne deltager i mødet.
- Landsbygraverforeningen indbyder til kirkegårdsvandring. I år er det tirsdag den 6. juni
kl. 18:30 i Løgumkloster. Forhåndstilmeldinger fandt sted på aprilmødet.
Endelig tilmelding. Kørsel fra Præstegården kl. 17:15. Der er 7 tilmeldinger.
Se bilag.

4.

Forslag om optagelse af retningslinjer i menighedsrådets personalepolitik for
kirkefunktionærernes arbejdstid den 1. maj og den 5. juni
På landsplan er det forskelligt fra overenskomst til overenskomst, om en ansat skal arbejde
1. maj og 5. juni.
For kirkefunktionærer gælder, at ingen af overenskomsterne giver ret til frihed den 1. maj
og den 5. juni - med mindre der er indgået en lokal aftale, der er kutyme herfor, det fremgår
af personalepolitikken, eller lignende.
Landsforeningen af menighedsråd oplyser, at medarbejdere i Statens og Folkekirkens
tjeneste, hvis de selv beder om det, dog skal have adgang til fritagelse for arbejdet den 1.
maj og den 5. juni.
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LMM tilføjer, at adgangen er betinget af, at tjenesten tillader det, samt at adgangen ikke
indeholder en ret til frihed med løn.
Menighedsrådets kontaktperson (NET) har drøftet emnet med kirkefunktionærernes
medarbejderrepræsentant (KN).
På det grundlag foreslår kontaktpersonen, at flg. retningslinjer optages i menighedsrådets
personalepolitik.
1. maj og Grundlovsdag den 5. juni
Hvis en kirkefunktionær ansat ved Hørup Kirke beder om det, har kirkefunktionæren i den
udstrækning, tjenesten tillader det, adgang til frihed med løn den 1. maj og den 5. juni.
Menighedsrådet træffer afgørelsen.
I tilfældet at tjenesten ikke tillader, at kirkefunktionæren holder fri med løn, ydes der ingen
erstatningsfridage.
Bilag – Menighedsrådets personalepolitik
Forslaget er vedtaget.
5.

Regnskab 2017
Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning finder sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde. Den 12. maj er der bogført til ca. 1. april. Perioden fra 1. april – d.d. er
således ikke bogført. Dog er forpagtningsindtægterne, der afregnes 2 gange årligt, bogført i
maj.
Refusion fra Provstiets maskinpulje på ca. 100.000 kr. er endnu ikke modtaget og derfor
heller ikke bogført.
Jf. bilag.
Det forventes at udbetalingen finder sted i efteråret 2017. På budgetmødet den 7. juni vil
bogførings tider blive drøftet. Der ønskes en tidstro bogføring. Det er ikke tilfredsstillende
at Menighedsrådet ikke har aktuelle regnskaber til drøftelse på rådets møder.

6.

Budgetforslag for 2018 – anlægsbudgettet
Menighedsrådet skal senest den 15. juni indsende sit budgetforslag for 2018 samt
overslagsårene. På mødet her bør menighedsrådet derfor afslutte sit arbejde med at
udarbejde forslag til anlægsbudgettet.
Forslag til anlægsbudgettet skal angives på bilag 6 i budgetmaterialet.
Jf. behandling på april mødet kan der, medio maj 2017, opstilles nedenstående oversigt.
Beløbene er inkl. Moms.
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.
Vedrørende pigstensbelægningen – der er modtaget et overslag (alene rundt om stalden).
Der afventes yderligere tilbud på arealet rundt om stalden og øvrigt areal.
De to tilbud ønskes medbragt til mødet den 7/6kl 13.00 på Regnskabskontoret.
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
afklaringen er ukendt, fastholdes
kalkning af kirken som et
anlægsønske med 60.000 kr. i
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Renovering af køkkenet i
præstegården.
Menighedsrådet har tidligere
modtaget en anlægsbevilling på
75.000 kr.
Der er indkommet 2 fakturaer på i
alt 17.792 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 i den
handleplan for vedligeholdelse af
præstegården, Kulturstyrelsen har
ladet udarbejde. I handleplanen
estimeres den samlede udgift til
135.000 kr.
MR. Søgte til budget 2017
anlægsbevilling til udførelsen.
Ansøgningen blev ikke
imødekommet.

7.

?

?.

overslagsåret 2019
Menighedsrådet besluttede på
aprilmødet, at
præstegårdsudvalget på mødet i
maj fremlægger projektforslag
samt indhentede tilbud over
udgiftsniveauet til
køkkenrenoveringen.
Menighedsrådet medtager
materialet i form af ansøgning
om tillægsbevilling til
budgetåret 2018.
Da præstegården er en fredet
bygning, skal
præstegårdsudvalget, forinden
menighedsrådet fremsender til
Provstiudvalget, indhente
Stiftets godkendelse af
projektforslaget.
Menighedsrådet besluttede på
aprilmødet, at
præstegårdsudvalget på maj
mødet fremlægger 2 indhentet
tilbud med henblik på, at
menighedsrådet kan medtage
materialet i form af ansøgning
om anlægsbevilling til
budgetåret 2018.

Budgetforslag for 2018 – driftsbudgettet
Provstiudvalget har i april udmeldt et foreløbigt driftsbudget 2018 for Hørup kirkekasse, på
1.624.158 kr. Renter på lån til Stiftet, på 28.416 kr., er indeholdt i driftsrammen.
Menighedsrådets kasserer, formand, samt tidligere regnskabsfører HN har udarbejdet forslag
til menighedsrådets budget for 2018.
Forslaget fremlægges til menighedsrådets behandling.
Menighedsrådets medlemmer opfordres til inden mødet at forberede evt. spørgsmål til
materialet med henblik på afklaring på mødet.
Endvidere bedes de respektive udvalgsformænd om at nærlæse budgetforslaget for eget
udvalg, ligeledes med henblik på afklaring af evt. spørgsmål på mødet.
Når menighedsrådet har afsluttet behandlingen, forelægges materialet Det Fælles
Regnskabskontor. Der er aftalt møde den 7. juni, hvor KC, HN og NET deltager.
Herefter fremsender kontoret, senest den 15. juni, materialet til Provstiudvalget.
Se medsendte bilag.
Budgetforslag er godkendt.
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8. Fældning af lindetræer på kirkegårdens nordside
På mødet den 16.03 under punkt 8 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.
Under punkt 5 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.
Menighedsrådets beslutninger skal nu sammenholdes med Provstiudvalgets vedtagelse, der
udvider opgaven – også økonomisk.
Menighedsrådets stillingtagen pba. af Provstiudvalgets vedtagelse den 25.04.
Bilag, Preben Skaarups rapport.
Det er besluttet at afvente provstesynet. Lindetræerne mod nord er i en sådan stand, at det af
sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at fælde disse inden stormsæson (efteråret 2017).
9. Udskiftning af bro i Klinteskoven
Menighedsrådet besluttede på aprilmødet, at der af sikkerhedsgrunde bør etableres ny bro til
erstatning for nuværende bro i Klinteskoven. Rådet besluttede, at der skal hjemtages 2 tilbud,
hvoraf det ene skal indhentes hos Sønderborg Kommunes Vej og Park afdeling.
Formanden for menighedsrådets Mark og skovudvalg, der ikke deltog i aprilmøde, har
oplyst, at han er bekendt med menighedsrådets beslutning.
Opfølgning.
Der har været afholdt møde med Vej & Park. Der er endnu ikke modtaget tilbud. Dette
afventes således at Menighedsrådet modtager to tilbud. Myndighedsrådet bemyndiger
formand for Menighedsrådet og formand for Mark og Skovudvalg at træffe beslutning
vedrørende hvilket tilbud der bringes i anvendelse.
10. Evt. etablering af lysbro i kirkens kor
Menighedsrådet har endnu ikke truffet beslutning på området. På aprilmødet besluttede
menighedsrådet, at Kirke- og kirkegårdsudvalget arbejder videre med sagen.
Opfølgning.
Det blev besluttet at forespørge et andet belysningsfirma. O.Aa er tovholder.
Kirkegårdsudvalget foranlediger at sagen genoptages.
11. 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.
Taget til efterretning.
12. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Opfølgning på det planlagte møde den 16. maj kl. 17 med landskabsarkitektfirmaet Moos og
Looft.
Mødet starter i konfirmandstuen og videreføres på kirkegården.
Der var bred enighed om at mødet var konstruktivt og informativt.
• Præstegårdsudvalget
Er drøftet.
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•

Mark- og Skovudvalget
Er drøftet.

• Aktivitetsudvalget
På sidste møde blev det oplyst, at der er arrangeret koncert 2. pinsedag kl. 16.00 i
konfirmandstuen, og at oplysninger vil fremgå af hjemmesiden.
Opfølgning.
På hjemmesiden under aktiviteter fremgår informationer vedrørende nævnte koncert.
Pinsedag vil der også være musik.
• Kontaktpersonen
Intet at berette.
• Kirkeværgen
Kirken er nykalket. Udskiftning af køleanlæg i kapellet påbegyndes snarest.
• Medarbejderrepræsentanten
Næste ordinære møde: 15.06 kl. 18:30
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: Kl. 20:55

