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

Hørup, den 17.01 2019
Referat af dagsorden til menighedsrådsmøde den 17. januar 2019
Afbud: Erik Sørensen, Anette Nygaard Nielsen.
Birgit Iversen og Kristian Iversen deltager i stedet for ovennævnte.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Orientering fra sognepræsten
Der er ikke meget at orientere om.
3. Orientering fra menighedsrådsformanden
-

Provstiudvalget oplyser, at man på mødet den 27.11 2018 har godkendt menighedsrådets
forslag til revision af kirkegårdsvedtægten. Graver har lagt den reviderede vedtægt ind
på hjemmesiden.

-

Der mindes på ny om, at modtaget bon ‘er i forbindelse med indkøb i SuperBrugsen skal
indsendes til Regnskabskontoret. I modsatfald har Regnskabskontoret ikke mulighed for
afstemning med SuperBrugsens fremsendte månedsopgørelse.

-

De 4 sydalsiske menighedsrådsformænd samt sognepræsterne er torsdag den 14.02 kl.
14 indkaldt til det halvårlige formandsmøde. Mødet finder denne gang sted på Kegnæs i
forpagterboligen, Præstegårdsvej 5.

4. Julehilsen, mv. fra Provstikontoret
Provstikontoret har fremsendt julehilsen. I tilknytning hertil oplyses, at
- Provstiudvalget har besluttet at der skal tilføres ekstra arbejdskraft til provstikontorets
dagligdag i form af øget sekretærbevilling
- Provstikontoret har udarbejdet vejledning og ansøgningsskema vedr. den såkaldte 5%
pulje
- Provstiudvalget har fastlagt sin mødekalender for 2019, herunder fastlagt deadlines for
menighedsrådenes fremsendelse af sager, der skal behandles af Provstiudvalget.
3 bilag vedlægges
5. Vejledende honorarsatser i 2019 til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson
Haderslev Stift har via Provstiudvalget fremsendt vejledende honorarsatser i 2019 for
formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson. Satserne for 2019 er justeret efter
nettoprisindekset. Honorarsatserne er betinget af sognets folkekirkemedlemmer pr. 1. januar.
1. januar 2018 var antallet i Hørup Sogn 2979. Forudsat at antallet af folkekirkemedlemmer
pr. 1 januar 2019 ikke overstiger 3.000 udgør den samlede ramme for Hørup menighedsråd, i
2019, 39.178 kr.
Menighedsrådet har såvel i 2017 som i 2018 valgt at følge de fremsendte vejledende
honorarsatser, herunder tidligere fremsendt vejledning til fordeling af rammen, der er
således:
Formand
41,66% af rammebeløbet
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Kasserer
19,45% af rammebeløbet
Kirkeværge
19,45% af rammebeløbet
Kontaktperson 19,45% af rammebeløbet
Menighedsrådets beslutning for 2019 ønskes. Jf. bilag. Menighedsrådet fortsætter og følger
hidtidige praksis og vejledninger.
6. Vejledende vikarsatser i 2019 for Sønderborg og Aabenraa provstier
Provstiudvalget har fremsendt vejledende vikarsatser i 2019 for organister og kirkesangere.
Provstiudvalget oplyser, at i forhold til 2018 er taksterne fremskrevet med 1 %.
Menighedsrådet i Hørup Sogn har såvel i 2017 som i 2018 besluttet at følge provstiudvalgets
vejledende vikarsatser.
Formanden anbefaler at det også er tilfældet i 2019. Jf. bilag. Menighedsrådet følger
formandens anbefaling.
7. Referat fra medarbejdermøde onsdag den 5. december 2018
På medarbejdermødet fremkom der drøftelser inden for regnskabs- og budgetområdet,
Jf. punkt 1,3 og 4.
Med fokus på disse punkter giver Niels Erik et kort referat fra mødet. Jf. bilag.
På medarbejdermødet den 5. december 2018 orienterede formanden om et forventet mindre
underskud på driftsrammen. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at forudsige hvor
stort underskuddet bliver. Menighedsrådet tilslutter sig at vi i første halv del af 2019 alene
afholder strengt nødvendige udgifter.
8. Regnskab 2018
Årsregnskabet for 2018 skal være afsluttet og godkendt af menighedsrådet inden udgangen
af marts 2019.
Her primo januar er det fortsat for tidligt at udtale sig om årets resultat.
Anlægsregnskabet
Menighedsrådet har i 2018 afsluttet 3 anlægsregnskaber
Køkkenrenovering i præstegården
Anlægsbevillingen er på 75.000. Anlægsregnskabet viser en samlet udgift på 199.442 kr.
moms inkl. Dvs. merforbruget udgør 124.442 kr., moms inkl. Merforbruget skal finansieres
via frie midler.
Pigstensbelægning på præstegårdspladsen
Anlægsbevillingen er på 120.000 kr. moms inkl. Anlægsregnskabet viser en samlet udgift på
119.278 kr. Dvs. mindre forbruget udgør 722 kr. moms inkl.
Udarbejdelse af helhedsplan for kirkegården
Anlægsbevillingen er på 110.000 kr. moms inkl. Anlægsregnskabet viser en samlet udgift på
124.654 kr. Dvs. merforbruget et på 14.654 kr. moms inkl. Merforbruget skal finansieres
via frie midler.
Driftsregnskabet
Mange udgifter, der er afholdt i 2018, er fortsat ikke bogførte. På det tidspunkt, hvor
dagsordenen her udsendes, kan der derfor ikke udtales noget konkret omkring
driftsregnskabet for 2018. Drøftelse af driftsregnskabet for 2018 genoptages på februar
mødet.
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9. Budget 2019 – Mark og skovudvalg
Menighedsrådet har vedtaget, at der i budgettet for 2019 på skovområdet er budgetteret med
en indtægt ca. 19.000 kr.
Formanden anbefaler, at menighedsrådet beslutter, at Mark og skovudvalget senest på
menighedsrådets februarmøde orienterer menighedsrådet om, hvorledes denne indtægt kan
realiseres. Menighedsrådet tilslutter sig at Mark- og Skovudvalget orientere på februar
mødet om plan for realisering af en indtægt i 2019 på kr. 19.000,00. Erik Sørensen indkalder
Mark- og Skovudvalget til møde desangående.
10. Menighedsrådets handlingsplan for anlægs- og vedligeholdelsesarbejder
Menighedsrådet har besluttet, at formanden opdaterer handlingsplanen forud for hvert
ordinært møde, samt 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. Handlingsplan for anlægs- og
vedligeholdelsesarbejder gav ikke anledning til drøftelse på nuværende tidspunkt.
Handlingsplanen drøftes igen når årsregnskab 2018 er kendt. Lysbuen skal indskrives i
handlingsplanen.
11. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Intet at berette.
• Præstegårdsudvalget
Under provstesynet blev det påpeget, at stråtaget på præstegården skal renses. I 2. kvartal
skal emnet drøftes mhp hvornår arbejdet kan igangsættes.
•

Mark- og Skovudvalget
-

Henvendelse fra grundejer der ønsker dialog med menighedsrådet i f m en af
grundejeren foretaget, og nu afsluttet, skelforretning. Det blev aftalt, at Kjeld og Erik
besigtiger arealet sammen med grundejer. Kjeld skriver til grundejer og aftaler dato for
besigtigelse.

• Aktivitetsudvalget
Der har ikke været afholdt møde. Og der er endnu ikke planlagt aktiviteter. Det overvejes at
afholde sognehøjskole over kirkens ritualer gennem tiderne. Det skal undersøges hvilke
midler vi kan søge.
• Kontaktpersonen
Der har været afholdt medarbejdermøde. Jf tidligere punkt. Sygemeldt medarbejder
forventes tidligst at genoptage arbejdet på deltid i februar måned. Der har været afholdt
sygefraværssamtale.
• Kirkeværgen
Den 14. februar afhentes to malerier fra kirken til restaurering. Kirkeskibet trænger til
restaurering. Det skal undersøges hvem der kan udføre denne restaurering.
• Medarbejderrepræsentanten
Der er ikke noget at berette.
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Eventuelt:
”sommer picnic” for menighedsråd og ægtefæller i præstegårdshaven afholdes torsdag den
20. juni kl. 19.00. Menighedsrådsmødet rykkes frem til kl. 16.30.
Næste ordinære møde: torsdag den 21.02 kl. 18:30.
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: Kl. 20:30

