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

Hørup, den 13.04 2017
Referat af dagsorden den 20. april 2017

Der indbydes til menighedsrådsmøde torsdag den 20.04. 2017 kl. 18,30 i Præstegårdens
konfirmandstue.
I tilknytning til mødeafviklingen serveres et par stykker smørrebrød.

DAGSORDEN
Afbud: Gunner Jensen, Anette Nygaard Nielsen.
Fraværende: Erik Sørensen
Stedfortræderne Kristian Iversen og Birgit Iversen deltager.

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.

2.

Orientering fra sognepræsten
Mundtlig orientering taget til efterretning.

3.

Orientering fra menighedsrådsformanden
-

-

-

-

4.

Provstiudvalget har henvisende til revisionsprotokollatet for regnskabsåret 2015
anmodet menighedsrådet om at undersøge og foretage efterangivelse til Skat, vedr.
momsopgørelsen. Helge Nielsen har foretaget reberegning, der medfører, at
efterangivelsen udgør 9.353 kr. Beløbet bogføres i regnskabsåret 2017 på konto
612110/119210 - Formål 76.
Stiftet har fremsendt oversigt over forrentning og rateudbetaling af den kapital, som
menighedsrådet har hensat i stiftsmidlerne. I forhold til regnskabsårene 2016 og 2017
viser oversigten en ikke ubetydelig tilbagegang i indtægterne fra regnskabsåret 2018 og
de efterfølgende år.
Jvf. bilag.
Tidligere oplyst dato for provstesynet i 2017 er ændret. Tidspunktet er nu fastlagt til
tirsdag den 13. juni kl. 13:30 – 18:00.
Jvf. bilag.
Landsbygraverforeningen indbyder til kirkegårdsvandring. I år er det tirsdag den 6. juni
kl. 18:30 i Løgumkloster. Der ønskes på mødet her tilkendegivelse om tilmelding.
Jvf. bilag.

Kirkeomgivelsesfredning og kirkebyggelinje
Menighedsrådets formand er blevet kontaktet af husejer bosiddende i et område i nærhed af
kirken. Henvendelsen har relation til de særlige fredningsbestemmelser, som områderne i
nærhed af Danmarks kirker og kirkegårde er underlagt. De vigtigste bestemmelser er
kirkeomgivelsesfredningen (også betegnet Exner fredningen) og kirkebyggelinjen.
Undersøgelse viser, at husejerens matrikel er omgivet af kirkebyggelinje, men ikke af
kirkeomgivelsesfredning. Da henvendelsen skal relateres til kirkeomgivelsesfredningen,
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anbefaler formanden, at menighedsrådet meddeler husejeren, at man ikke kan træde
henvendelsen nærmere.
Nærmere på mødet.
Jf. bilag der via link viser oversigt over hhv. den kirkebyggelinje og den
kirkeomgivelsesfredning, der gælder for området omkring Hørup Kirke.
Sagen drøftet og anbefaling fra formanden følges. Sagen kan ikke behandles.
5.

Budgetforslag for 2018 – bilag 6, anlægsbudgettet
Menighedsrådet besluttede på mødet i marts, at indgive ansøgning om bevilling til 2
anlægsopgaver – renovering af køkkenet i præstegården samt etablering af
afvandingsbelægning på præstegårdspladsen.
Herudover blev det vedtaget, at endelig beslutning om indgivelse af ansøgning om
anlægsbevilling til etablering af kirkegårdslåge, fast belægning på kirkestier, regulering af
regnvandsafløb på kirkestien fra kirken til Mjangvej, samt etablering af rampe ved kirkens
hovedindgang, skal afvente de forestående møder med landskabsarkitektfirmaet Moos og
Looft om udviklingsplan for kirkegården.
Det første møde er planlagt afholdt den 16. maj.
Rådet besluttede, at der til budget 2018 ikke indgives ansøgning til maskinpuljen.
Det blev besluttet, til overslagsåret 2019, at indgive ansøgning på 60.000 kr. moms inkl., til
kalkning af kirken.
Ad renovering af køkkenet
Menighedsrådet har tidligere modtaget en anlægsbevilling på 75.000 kr. moms inkl.
Efterfølgende har det vist sig, at bevillingen ikke kan imødekomme de nødvendige tiltag,
hvorfor bevillingen endnu ikke er udmøntet.
Præstegårdsudvalget har i foråret 2017 haft kontakt til arkitekt, der skal udarbejde forslag,
hvorefter der skal indhentes håndværkertilbud. Den økonomiske størrelse af de indhentede
tilbud, samt udgiften til arkitekthonorar fastlægger størrelsen af den anlægstillægsbevilling,
som menighedsrådet fremsender.
Materialet bør foreligge på menighedsrådets møde i maj.
Status på køkkenrenovering: Toft Jessen har besigtiget køkkenet og tegning på den ønskede
renovering afventes. Projektbeskrivelse og overslag skal fremsendes til Provstiet til den 15.
juni. Projektbeskrivelse og overslag behandles på menighedsrådsmødet i maj måned.
A etablering af afvandingsbelægning på præstegårdspladsen
Forud for budgetlægningen for 2017 søgte menighedsrådet om en anlægningsbevilling på
130.000 kr., moms inkl., til etablering af afvandingsbelægning på præstegårdspladsen.
Årsagen beror på anbefaling i den vedligeholdelsesplan for præstegården, som
Kulturstyrelsen i 2015 har ladet udarbejde. Udgiften er i 2015 i vedligeholdelsesplanen
estimeret således:
Afvandingsbelægning ved præstegårdens sidebygning
45.000 kr. moms inkl.
Afvandingsbelægning ved vestre lade
90.000 kr. moms inkl.
Det forhold, at der er tale om en estimeret udgift gør, at formanden anbefaler, at
menighedsrådet anmoder præstegårdsudvalget om, at man indhenter mindst 2 tilbud, der kan
foreligge på menighedsrådets møde i maj.
Ansøgning er forsøgt i tidligere år med et afslag til følge. Der genansøges. Og der
hjemtages to tilbud som kan foreligge på mødet i maj. Agnete kontakter formanden for
præstegårdsudvalget desangående.
Ad anlægsarbejder på kirkegården
Menighedsrådet bør overveje, om det faktum, at det første møde med Moos og Looft,
omkring udviklingsplan for kirkegården, først afholdes den 16. maj medfører, at det
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tidsmæssigt ikke er muligt, forud for budgetlægningen for 2018, at indsende ansøgning om
anlægsbevilling på dette område.
Mødet den 16/5 – mødested afklares af Ove, der giver en melding til menighedsrådet. Der
skal forud for ansøgning tages stilling til erstatning for lindetræerne. Ove har ansøgt
provstiet om tilladelse til fældning af lindetræer – afgørelse er lovet inden for 2 uger. Det
ser umiddelbart ikke ud til at det er muligt at have et detaljeret overblik klar til budget
drøftelse i juni. Der ansøges således ikke om bevilling til udmøntning i 2018. Moos og Looft
skal udarbejde en samlet plan – lindetræerne skal udskilles fra planen. Fældning og
stubfræsning igangsættes under forudsætning af tilladelse.
6. Budgetforslag for 2018 – driftsbudgettet, bilag 5
Bestemmelserne siger, at provstiudvalget senest 15. april udmelder menighedsrådets
foreløbige driftsramme for budget 2018.
Menighedsrådet har mulighed for at anvende budgetmaterialets bilag 5, hvis der er ønsker
om en ændret driftsramme. Hvis bilag 5 benyttes, skal menighedsrådet angive beløb og
begrundelse for, hvorfor man ønsker en regulering.
På mødet i marts var der umiddelbart ikke forslag til at ansøge om ændret driftsramme.
Der ønskes endelig stillingtagen på mødet her.
Senest 15. juni skal menighedsrådet aflevere forslag til driftsbudgettet for 2018. Den
udmeldte foreløbige driftsramme for 2018 beløber sig til kr. 1.624.000 (til sammenligning er
driftsrammen i 2017 på kr. 1.618.000).
Der søges ikke via bilag 5.
7. Tidligere besluttet samt evt. yderligere forestående anlægsopgaver finansieret af
menighedsrådets egne midler
På mødet i marts besluttede menighedsrådet at prioritere anlægsopgaverne således
1.
Udskiftning af køleanlæg i kapellet. Der er 2016 indhentet 2 tilbud, hvor det billigste
udgør 56.025 kr. moms inkl. Provstiudvalget har godkendt igangsætning med
oplysning om, at anlægget skal finansieres af menighedsrådets egne midler.
2.
Renovering af præstegårdens køkken. Jf. ovenstående punkt forventer
menighedsrådet med budgetvedtagelsen for 2018 at modtage tillægsbevilling fra
Provstiudvalget.
3.
Fældning af lindetræer på kirkegårdens nordside. Der er i 2016 indhentet tilbud på
fældning, fjernelse samt oprydning på 55.500 kr., moms inkl.
På mødet i marts blev udgiften til stubfræsning og nyplantning også inddraget.
Menighedsrådet besluttede derfor, at inden igangsætning skal Kirke- og
kirkegårdsudvalget fremsætte den endelige udgift over for menighedsrådet.
Provstiudvalget har meddelt, at udgiften skal finansieres af menighedsrådets egne
midler.
4.
Etablering af lysbro i koret. Der er i efteråret 2016 indhentet tilbud på 39.725 kr.
moms inkl. Menighedsrådet har endnu ikke truffet beslutning på området.
5.
Udskiftning af bro i Klinteskoven. Der er i efteråret 2016 indhentet tilbud på 43.750
kr. moms inkl. Menighedsrådet har endnu ikke truffet beslutning på området.
Menighedsrådet skal på mødet her tage stilling, om et eller flere af ovennævnte
anlægsopgaver skal igangsættes nu.
Punkt 1 – udskiftning af køleanlæg i kapellet. Menighedsrådet vedtager at graver og
kirkeværge igangsætter arbejdet.
Punkt 2 – renovering af køkkenet – behandlet under tidligere punkt.
Punkt 3 – fældning af lindetræer – igangsættes hurtigst muligt.
Punkt 5 er et sikkerhedsanliggende – etablering af ny bro ønskes iværksat. Der skal
hjemtages 2 tilbud. Menighedsrådet beder om at det ene tilbud afgives fra Vej & Park (Erik
kan kontakte Anne ift kontaktoplysninger.
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Punkt 4) Den eksisterende belysning i koret har en uhensigtsmæssig reflektering af lyset.
Såfremt en belysning kan anvende eksisterende stik er en ny tilladelse ikke påkrævet. Niels
Erik fremsender kontaktoplysninger på en mulig leverandør. Kirkegårdsudvalget arbejder
videre med sagen.
8. Regnskab 2017
Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning finder sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde. Bestemmelserne siger, at menighedsrådet senest 1. maj, til
Provstiudvalget, skal fremsende kvartalsrapport for årets 1. kvartal.
Det fælles regnskabskontor oplyser, at man tidsmæssigt er bagud med den løbende
bogføring. På det tidspunkt, hvor dagsordenen her udsendes, er der bogført til ca. primo
marts.
Jf. bilag.
Punktet er drøftet og taget til efterretning.
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.
Taget til efterretning.

10. Menighedsrådets oversigt over nuværende og tidligere kirkeansvarlige
Menighedsrådet har udarbejdet oversigt over tidligere og nuværende kirkeansvarlige i
Hørup Sogn. Oversigten anvendes i f m menighedsrådets hilsener på mærkedage til
nuværende og tidligere kirkeansvarlige.
Listen er senest behandlet af menighedsrådet den 21.01 2016.
Listens navne er senest a jour ført den 15.03 2017.
Listen medtages som et punkt på dagsorden med det formål, at nyvalgte
menighedsrådsmedlemmer er orienteret om, hvorledes tidligere menighedsråd har forholdt
sig i f. m. mærkedage
Jvf. Bilag
Oversigten er opdateret. Og taget til efterretning.
11. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Kirke- og kirkegårdsudvalget har indkaldt menighedsrådet til møde tirsdag den 16. maj kl.
17.
Mødested er endnu ikke oplyst.
På mødet vil arkitektfirmaet Moos og Looft komme med oplæg til det forestående arbejde
med at udarbejde udviklingsplan for kirkegården.
På menighedsrådsmødet i marts blev det besluttet, at formanden for Kirke- og
kirkegårdsudvalget, Kjeld Christensen, er menighedsrådets tovholder på opgaven.
• Præstegårdsudvalget
n/a
•

Mark- og Skovudvalget
n/a
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• Aktivitetsudvalget
Der er arrangeret en koncert 2. pinsedag kl 16.00. Oplysninger vil fremgå af hjemmesiden.
Koncerten foregår i konfirmandstuen.
• Kontaktpersonen
Det årlige medarbejdermøde har været afholdt tirsdag den 21. marts.
Fra menighedsrådet deltog udover kontaktperson Niels Erik T., Ove Aa. og Agnete R.
Et kort referat fra mødet.
• Kirkeværgen
Kirkeværge Ove Aagaard oplyser, at Konserveringsværkstedet den 30. marts har
tilbageleveret de sidste 2 malerier, der var medtaget i Etape 2 restaureringen.
Endvidere oplyser Ove Aagaard, at Konserveringsværkstedet i 2017 og 2018 vil foretage 3
opfølgningssyn på de arbejder, som etape 2 har omfattet.
• Medarbejderrepræsentanten
n/a
12. Eventuelt
Næste ordinære møde: 18.05 kl. 18:30
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: kl. 21.10

