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

Hørup, den 23. november 2017

Referat af dagsorden
Afbud: Ingen.
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.

2.

Orientering fra sognepræsten
Der er adventsaften den 5. december. Anette hjælper med påklædning af minikonfirmander.
Der er hyret en foredragsholder Sørine Gotfredsen – sognepræst i København. Foredrag den
11. april 2018. Når titel på foredrag er kendt bliver det lagt på hjemmesiden og i det næste
kirkeblad.

3.

Orientering fra menighedsrådsformanden

4.

-

Der har den 15.11 været afholdt møde i kirken med arkitekt Jørgen Toft Jessen og
varmeingeniør Erik Maass omkring kirkens indeklima. Fra menighedsrådet deltog
Graver, Kirkeværge, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget, Gunner Jensen samt Fmd.
Erik Maass fremsender rapport med vejledninger, der kan medvirke til at forbedre
varmestyringen i kirken. Rapport med konkrete vejledninger afventes.

-

Der har endvidere været afholdt møde i kirken og der er efterfølgende udskiftet pærer til
LED pærer.

-

Kst. provst Leif Arffmann har meddelt menighedsrådene i provstiet, at Haderslev Stift
har afgjort, at det i efteråret 2017 foretagne valg af medlemmer til provstiudvalg ikke er
gyldigt. Det tilføjes, at der snarest muligt bliver indkaldt til orienterende møde om valg
af medlemmer til provstiudvalg m.v. i overensstemmelse med retsreglerne for området.
Det i 2013 valgte provstiudvalg fortsætter sit virke, indtil et nyt provstiudvalg er valgt.

-

Organist Otto Andersen har oplyst, at han forventer at indgå aftale om udskiftning af
klaveret i konfirmandstuen, og at udgiften her til respekterer den ramme, som
menighedsrådet på sit møde i oktober besluttede.

-

Formænd samt præster i de 4 sydalsiske menighedsråd afholder det halvårlige
formandsmøde onsdag den 22.11. Et kort referat fra mødet; Agnete var forhindret pga
minikonfirmander. Mødet forløb positivt. Næste møde er den 16. maj 2018.

Valg
Iflg. kapitel 2 i Bekendtgørelse af lov om menighedsråd skal der inden 1. december 2017
foretages nedenstående valg.
Valg af formand, jf. § 11 stk. 1 og § 8 stk. 3
Niels Erik er genvalgt.
Valg af næstformand, jf. § 11 stk. 2 og § 8 stk. 3
Anette er genvalgt.
Valg af kirkeværge, jf. § 9 stk. 1
Ove er genvalgt.
Valg af kasserer, jf. § 9 stk. 2
Kjeld er genvalgt.
Valg af sekretær, jf. § 9 stk. 4.
Anne er genvalgt
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Valg af kontaktperson, jf. § 9 stk. 5.
Niels Erik er genvalgt.
Valg af byggesagkyndig, jf. § 9 stk. 8
Gert Bladt er genvalgt.
Valg af underskriftsbemyndiget, jf. § 9 stk. 9.
Niels Erik og Anette er genvalgt.
Valgene gælder for et år.
Valg af formand og næstformand sker ved skriftlig afstemning.
Sognepræsten har ikke stemmeret ved valg af formand og næstformand.
5. Fastlæggelse af menighedsrådets møder i første halvdel af 2018
Hidtil er det tilstræbt, at møderne afholdes den 3. torsdag i måneden og med starttidspunkt
kl. 18.30.
Med det som udgangspunkt foreslås flg. mødedatoer, hvor alle mødetidspunkter er kl. 18.30.
Torsdag den 18.01 2018
Onsdag den 21.02 2018
Torsdag den 15.03 2018
Torsdag den 19.04 2018
Torsdag den 17.05 2018
Torsdag den 21.06 2018
6. Aflønning af kirkesangere
To kirkesangere er ansatte ved kirken. Ved forfald træffes der aftale med vikarer. Provstiet
fremsender primo hvert år vejledende takster for aflønning af vikarer.
For begge kirkesangere gælder, at
- timelønnen på ansættelsestidspunktet er fastlagt som 1/1924 af grundlønnen for en
kirkesanger.
- timelønnen procentreguleres ikke.
- her til kommer 12,5 % feriepenge.
- timetallet kan variere alt efter de faktiske præsterede timer.
Kirkesanger 1 er ansat den 1.12 2014.
Af ansættelsesbeviset fremgår, at det årlige timetal er ca. 250
Kirkesanger 2 var ansat fra den 1.1 2015 – 30.6 2015 og på ny ansat fra den 1.10 2017.
Af ansættelsesbeviset fremgår, at det årlige timetal er ca. 150
Det forhold, at timelønnen ikke procentreguleres gør, at menighedsrådet i relation til seneste
ansættelse besluttede, at man i efteråret 2017 vil behandle emnet – lønjustering for
kirkesangere.
Menighedsrådets kontaktperson (NET) samt menighedsrådets næstformand (AN) hvor
sidstnævnte efter aftale med kontaktpersonen varetager løbende kontakt til kirkesangerne,
fremsætter på mødet forslag til ny løndannelse med henblik på menighedsrådets drøftelse og
stillingtagen.
Menighedsrådets behandling af forslaget
§23 i menighedsrådsloven oplyser, at menighedsrådet kan bestemme, at en sag skal
behandles for lukkede døre, når det findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens
beskaffenhed.
Landsforeningen af menighedsråds juridiske afdeling anbefaler, at drøftelser og
beslutninger, der omfatter medarbejdernes lønvilkår, behandles for lukkede døre.
Det foreslås, at anbefalingen følges.
Sommerens indbrud i kirken og på graverkontoret – fortsat behandling af emnet
Resume pba. af menighedsrådets tidligere behandlinger
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-

Alle regninger til udbedring af de materielle ødelæggelser er indkommet. Kjeld
Christensen afslutter i forhold til Forsikringsenheden.
- På mødet i oktober besluttede menighedsrådet, at tidligere beslutninger om
ekstraordinære tyverisikringer af kirken, graverkontor og værkstedsbygning bør
genovervejes. Ligeledes besluttede rådet på dette møde, at trælågen ved
materialepladsen udskiftes med solid metallåge.
- På mødet i oktober ændrede menighedsrådet tidligere beslutning omkring tyverisikring i
og ved præstegården således, at der alene indhentes tilbud på tyverisikring af
konfirmandstuen. Der er modtaget og accepteret tilbud på tyverisikring på
konfirmandstuen. Der rettes henvendelse til Agnete ift aftale om dato/tid.
Se medsendte bilag – Punkt C)
- Menighedsrådet har besluttet, at der på døre isættes ekstra låse. Dette er endnu ikke sket,
idet graver oplyser, at samtale med snedker gør, at graver foreslår menighedsrådet at
genoverveje beslutningen. Beslutningen er genovervejet og det er besluttet ikke at isætte
yderligere låse.
- Menighedsrådets drøftelser omkring sikring af det gamle dåbsfad har endnu ikke fundet
sin endelige afslutning. Dåbsfadet hænges op ved døbe-fonden som en permanent og
sikret foranstaltning (som malerierne). Træ-skabet nedtages.
Menighedsrådets drøftelse og endelige stillingtagen til ovenstående. Er drøftet og besluttet,
se ovenstående.
7. Halvårligt bestyrelsesmøde i Det Fælles Regnskabskontor
Den 23.10 afholdtes halvårligt bestyrelsesmøde i Det Fælles Regnskabskontor.
Kasserer Kjeld Christensen deltog fra Hørup menighedsråd.
KC deltog ikke i menighedsrådets oktobermøde, hvor det udsendte referat kort blev
behandlet.
Man enedes om, at der på novembermødet skulle gives mulighed for via KC at stille
eventuelle uddybende spørgsmål til referatet.
Jf. vedlagte referat fra mødet.
I tilfælde af underslæb begået af regnskabskontorets medarbejdere blev det drøftet hvem der
havde forsikringspligt. Regnskabskontoret undersøger hvad det vil koste at tegne en fælles
underslæbsforsikring for regnskabskontorets medarbejdere. Det blev endvidere besluttet at
Hørup Menighedsråd indgår i en dobbeltsignatur.
8. Regnskab 2017
Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning finder sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde.
Regnskabskontoret har senest bogført den10. november.
Jf. bilag.
Det ser fornuftigt ud. Dog er der en del udestående regninger. Driftsresultatet ser fornuftigt
ud.
9.

Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant

• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
I uge 50 fældes lindetræerne.
• Præstegårdsudvalget
Køkkenrenoveringen – opfølgning
Der er modtaget tilladelse til at isætte nyt køkken. Der skal fremsendes bilag til godkendelse
til Provstiudvalget. Agnete kontakter Provstiudvalget og orienterer udvalget at fremsendelse
af pris kan fremsendes til møde i januar 2018.
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•

Mark- og Skovudvalget
Efter stormfald, ultimo oktober, har fmd. for Mark- og Skovudvalg foranlediget, at væltet træ
ind over markområde, øst for præsteskoven, er fjernet fra marken.

• Aktivitetsudvalget
Intet at berette.
• Kontaktpersonen
Det årlige medarbejdermøde, hvor der ud over kontaktpersonen som et minimum skal
deltage yderligere et valgt menighedsrådsmedlem foreslås afholdt i februar 2018.
Ove deltager i medarbejdermødet. Niels Erik kommer med dato forslag.
• Kirkeværgen
Når der er fældet og stubfræset plantes de ny træer umiddelbart efterfølgende. Der plantes
storbladede lind.
• Medarbejderrepræsentanten
Intet at berette.

Næste ordinære møde: Jf. beslutning under punkt 5.
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: 18:40

Hvis menighedsrådet følger Landsforeningen af menighedsråds anbefaling, fortsættes
behandlingen af punkt 6, Aflønning af kirkesangere, for lukkede døre.
Lukket punkt: Med virkning fra 1. december 2017 fremskrives timelønnen for kirkesanger 1
med 33%. Øvrige ansættelsesforhold forbliver uændrede. Med virkning fra 1. december
2017 fremskrives timelønnen for kirkesanger 2 med 15%. Øvrige ansættelsesforhold
forbliver uændrede. Den procentuelle lønstigning vil fremgå af et tillæg til
ansættelseskontrakt.
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