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

Hørup, den 19.04 2018
Torsdag den 19. april
Fra kl. 16,30 og frem til kl. 18,30 fremlagde Signe Moos fra Landsskabsarkitektfirmaet
Moos og Looft, i Præstegårdens konfirmandstue, status på firmaets arbejde med at
udarbejde forslag til helhedsplan for kirkegården.
Bilagsmaterialet er tidligere udsendt til menighedsrådsmedlemmerne forud for
menighedsrådsmødet i marts.

Efter fremlæggelsen indkaldes menighedsrådet kl. 18,30 til det ordinære møde i april.

Referat af dagsorden
Afbud: Ove Aagaard. Kristian Iversen deltager i stedet for O. Aa.
Anette Nygaard N. Birgit Iversen deltager i stedet for A.N.N.
Erik Sørensen, Else Kryhlmand deltager i stedet for ES.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Omvalg til Provstiudvalget
Provstiet oplyser, at valghandlingen til Provstiudvalgs omvalget skal finde sted i et
menighedsrådsmøde.
Valghandlingen finder sted i medfør af Kirkeministeriets Bekendtgørelse 770 af 19/06/2017
§ 14-15.
NE medbringer valgmaterialet.
Valghandlingen skal være afsluttet således, at stemmesedlerne er valgudvalget i hænde
senest 23. april 2018 kl. 19.00.
Udover valg til Provstiudvalget skal der også fortages nedenstående valg
- Valg af menighedsrepræsentant til Stiftsrådet
- Valg af præsterepræsentant til Provstiudvalget (her har kun sognepræsten stemmeret)
Jf. bilag.
3. Orientering fra sognepræsten
Gavne til konfirmander der synger i kirkekoret blev sendt rundt. Et forgyldt messing Dagmar
kors.
Agnete har modtaget en henvendelse fra en forælder der ikke har råd til sommerferie.
Menighedsrådet bedes tage stilling til hvordan menighedsrådet kan bidrage. Midlerne tages
fra menighedspleje konto. Meningsrådet bevilliger et tilskud på kr. 1.000,00.
Agnete deltog i et møde i Provstiudvalget. Mødet drejede sig om den nye
persondataforordning. Denne har en indvirkning på kirkebladets afsnit vedrørende døbte,
døde og viede. Fremadrettet vil Agnete sikre sig accept af offentliggørelse af disse data.
Dette vil også omfatte konfirmander.
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Sogneudflugt i år finder sted onsdag den 15. august. Kolding Hus, Løjt Kirkeby Kirke, Kalø
Fiskerimuseum, og Genforeningsmuseum ved den gamle grænse kombineret med en rundtur
i Christiansfeld er bragt i forslag.
4.

Orientering fra menighedsrådsformanden
- Sønderborg Kommune har via Haderslev Stift, til menighedsrådet, fremsendt høring af
VVM-redegørelse og forslag til lokalplan for biogasanlæg ved Glansager. Stiftet
anmoder om, at høringssvaret er Stiftet i hænde senest 16. april.
Det kan oplyses, at Stiftet herudover har sendt høringsmaterialet til Augustenborg
menighedsråd samt Kgl. Bygningsinspektør Rønnow. Sidstnævnte har afgivet sin
udtalelse.
Jf. bilag
Efter aftale med NE har KC svaret Stiftet, at han på vegne af Hørup Menighedsråd
udtaler, at Menighedsrådet i det hele kan henholde sig til den Kgl. Bygningsinspektørs
udtalelse.
- Landsbygraverforeningen indbyder til den årlige kirkegårdsvandring, der i år finder sted
mandag den 4. juni kl. 18,30 ved Gram Kirke. Tilmeldingen er senest den 22. maj.
Stillingtagen til tilmeldinger. Agnete, Anne og muligvis Niels Erik ønsker at deltage,
Jf. bilag

5. Menighedsrådets deltagelse i konsulentrunden, onsdag den 25.04 kl. 9,00
Menighedsrådets materiale til mødet er
- varmeingeniør Erik Maass´ Notat af 24.11 2017
- EM´s mail af 25.01 2018 omhandlende forslag og udgiftsniveau for anbefalede tiltag
Jf. bilag.
Forud for mødet har Stiftets varmekonsulent endvidere bedt menighedsrådet om, at han
tilsendes
- den aflæsning, der blev foretaget i oktober 2017 og omhandlende perioden fra jan – okt.
2017
- de aflæsninger som graver Kurt N. har foretaget i perioden fra årsskiftet og frem til
senest 6. april.
Pba af drøftelse med Stiftet anbefaler kirkeværge Ove Aagaard, at man ifm konsulentrunden
herudover også drøfter spørgsmålet omkring evt. udskiftning af altertæppet.
KC oplyser, at han er forhindret i at deltage i konsulentrunden.
Menighedsrådets sidste forberedelser inden konsulentrunden. I konsulentrunden deltager
Niels Erik, Kurt, Ove, Agnete, Gunner og Anne deltager.
6. Budgetforslag for 2019 – driftsbudgettet, bilag 5
Bestemmelserne siger, at provstiudvalget senest 15. april udmelder menighedsrådets
foreløbige driftsramme for budget 2019.
Det fremgår af Økonomiportalen den 13.04, at Hørup menighedsråd har fået udmeldt en
foreløbig driftsramme for budget 2019 på 1.618.046 kr. Heraf udgør renteudgifter på stiftslån
13.501 kr.
Jf. bilag.
I budget 2018 er driftsrammen 1.603.814 kr. hvoraf renteudgifter på stiftslån udgør 20.344
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. Der er ingen bemærkninger.
7. Budgetforslag for 2019 – bilag 6, anlægsbudgettet. Genoptagelse fra marts mødet
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Forslag om nye anlægsbevillinger eller forslag til opsparing til anlæg for 2019 skal angives
på bilag 6 i menighedsrådets årsbudget.
Arbejdet med at udarbejde sådanne forslag skal være afsluttet senest på menighedsrådets
møde i maj, idet menighedsrådet sammen med Regnskabskontoret på dette møde udarbejder
budgetforslaget for 2019.
Provstiudvalget har tidligere oplyst, at menighedsrådenes forslag til anlægsbevilling i
almindelighed kun bør omhandle anlægsudgifter over 50.000 kr. moms inkl.
Endvidere har provstiudvalget oplyst, at menighedsrådet i dets forslag til budget skal være
opmærksom på, at arbejdets art er afgørende for, om forslagene skal medtages under bilag 6
eller bilag 5.
(Regnskabskontoret er i den henseende behjælpelig)
Forudsætningsgrundlag
- I forbindelse med vedtagelse af anlægsbudgettet for 2018 fik menighedsrådet godkendt
et anlægsbudget på 120.000 kr. moms inkl. til afvandingsbelægning på
præstegårdspladsen.
- Menighedsrådet ønsker, at kirken skal kalkes hvert andet år. Senest var i 2017.
Menighedsrådet bør derfor i sit forslag til anlægsbudgettet medtage en udgift til kalkning
af kirken. Graver Kurt N. har i april indhentet tilbud på 63.750 kr. moms inkl.
- Øvrige større anlægsopgaver, der bør medinddrages i menighedsrådets overvejelser,
forud for indgivelse af forslag til anlægsbudgettet for 2019 er:
renovering af præstegårdskøkken
helhedsplan for kirkegården (herunder etablering af fast belægning,
regnvandsafløb og etablering af kirkegårdslåge)
varmeingeniørens forslag til udskiftning af el radiatorer og
varmestyringssystem i kirkebygningen
evt. etablering af lysbue i kor
evt. udskiftning/renovering af gulvbelægning foran alteret
evt. ansøgning til Provstiudvalgets maskinpulje
Bortset fra renovering af Præstegårdskøkken (se nedenstående) udskydes de øvrige punkter
indtil fornødent beslutningsgrundlag foreligger (efter konsulentrunden den 25/4)
I tilknytning til behandling af ovenstående bør menighedsrådet også følge op på beslutning
på marts mødet. Her blev det besluttet, at fmd. og kasserer i forbindelse med aflæggelse af
afsluttede anlægsregnskaber på menighedsrådets vegne søger Provstiudvalget om, at det
samlede mindre forbrug på 73.099 kr. ikke tilbageføres PU, og at menighedsrådet i stedet for
gives tilladelse til at overføre beløbet til de frie midler og derefter at anvende beløbet til
medfinansiering af præstegårdens køkkenrenovering, hvor det d. d. vurderes, at udgiften vil
være omkring 100.000 kr. større end anlægsbevillingen.
8.

Menighedsrådets handlingsplan for anlægs- og vedligeholdelsesarbejder
På de seneste møder har handlingsplanen ikke været medtaget som punkt på dagsorden.
Menighedsrådet har på mødet i marts godkendt en række anlægsregnskaber, der
efterfølgende er indsendt til PU.
På dette grundlag er handlingsplanen opdateret.
Planen fremlægges til menighedsrådets behandling og forventede godkendelse.
Jf. bilag.
Handlingsplanen er godkendt. Niels Erik retter til efter førte drøftelser.

9.

Regnskab 2018
Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning skal finde sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde.
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Regnskabskontoret oplyser, at man er bagud med bogføringerne. Der er bogført til og med
22.03.Formanden foreslår derfor, at punktet bortfalder på mødet her.
Punktet tages op til næste møde.

10. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
• Præstegårdsudvalget
Status for forestående arbejder ved køkkenrenovering, udskiftning af kældervinduer samt
udskiftning af bjælker i hestestalden.
Der udestår kr. 54.000,00 der er forfalden til betaling. Pengene skal anvises til IKEA. Som
erhvervskunde i IEKA bliver der udstedt et købekort. Alternativt skal Regnskabskontoret
overføre midlerne til IKEA. Agnete afklarer med Regnskabskontoret. Agnete indgår aftale
med Kim I. vedrørende bjælker til hestestalden.
•

Mark- og Skovudvalget
Afventer næste møde

• Aktivitetsudvalget
Der er koncert tirsdag den 5. juni.
Agnete afholder ferie i uge 19. Søren Ruager, pastor emeritus afholder gudstjeneste – vil
fremgå af hjemmesiden.
• Kontaktpersonen
Der er planlagt medarbejdermøde fredag den 4. maj kl. 9,45 i Præstegården.
Fra menighedsrådet deltager Ove Aa., Agnete R. og Niels Erik T.
• Kirkeværgen
• Medarbejderrepræsentanten
Der starter en virksomhedspraktikant på onsdag. Der er modtaget et tilbud på ny-indbinding
af salmebøger (forventet kr. 120,00 pr. salmebog).
11. Eventuelt
Birgit Iversen forespørger til rengøring af gulvet i Konfirmandstuen. Det bør gøres en gang
årligt. Agnete spørger Susanne om årlig rengøring af Konfirmandstuen og rengøring af
gulvet.

Næste ordinære møde: 17.05 kl. 18,30
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: 21:00

