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

Hørup, den 10.03 2017
Referat 16. marts 2017

Der indbydes til menighedsrådsmøde torsdag den 16.03 2017 kl. 18,30 i Præstegårdens
konfirmandstue.
I tilknytning til mødeafviklingen serveres et par stykker smørrebrød.
Helge Nielsen deltager i mødet.
På mødet skal regnskabet for 2016 godkendes. Organist Otto Andersen er derfor inviteret med
til at deltage i mødet. Menighedsrådets godkendelse af regnskabet betyder også, at hvis et
medlem på forhånd ved, at vedkommende ikke kan deltage, skal der indkaldes suppleant. Der
foreligger d. d. ingen afbud.

DAGSORDEN
Afbud: Ingen

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Orientering fra sognepræsten
n/a

3.

Orientering fra menighedsrådsformanden
Er der ved årets konfirmationer konfirmander, som menighedsrådet, jf. tidligere besluttet
omkring konfirmationshilsener, skal betænke med hilsen?
Tidligere hjemmeside er nu afløst af en ny. Se www.Hoerupkirke.dk. Kurt N. opfordrer
menighedsrådet til, inden mødet, at ”kaste et blik” på hjemmesiden med henblik på evt.
forslag til ændringer i det nuværende lay out.
Provstiudvalget har fremsendt vejledende satser i 2017 for organister og kirkesangere.
Provstiudvalget oplyser, at i forhold til 2017 er taksterne fremskrevet med 1,4 %. Tidligere
menighedsråd i Hørup Sogn har besluttet at følge provstiudvalgets vejledende satser.
Se bilag.
Provstiudvalget har endvidere fremsendt rammebeløbet i 2017 (i forhold til 2016 justeret
efter nettoprisindeks) for honorar til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson.
Jf. i øvrigt menighedsrådets beslutning under punkt 7 på mødet i februar.
Se bilag.
NE har den 9. marts deltaget i formandsmøde for provstiets menighedsrådsformænd.
Se bilag.
I forhold til forsiden på hjemmesiden er denne blevet kortet ned. Hvilket er godkendt.
Øvrige punkter er taget til efterretning.

4.

Årsregnskab for 2016
Årsregnskabet for 2016 er afsluttet og indstilles til menighedsrådets godkendelse.
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Regnskabet skal være afsendt til PU senest med udgangen af marts. PU modtager
regnskabet ved, at det elektronisk indlæses i Økonomiportalen. Herudover skal regnskabet
sammen med regnskabsmaterialet fremsendes til revisionen.
Når menighedsrådet har godkendt regnskabet, skal kopi af underskrevet beslutningsprotokol
fra det møde, hvor regnskabet er godkendt, indlæses i Dataarkivet på Den Digitale
Arbejdsplads under ”Godkendelse af regnskab”.
Det skal fremgå af referatet, hvilken udgave af regnskabet der er godkendt (dato og
klokkeslæt).
Tekstbemærkningerne til regnskabet er igen i år omfangsrige. Baggrunden er
menighedsrådets ønske om, at bemærkningerne udover at supplere regnskabstallene også
kan medvirke til at give en beskrivelse af kirkens og dermed menighedsrådets virke i
regnskabsåret 2016.
Helge Nielsen og Niels Erik fremlægger.
Se bilag
Regnskab er udsendt til godkendelse i Menighedsrådet. Regnskabet Hørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
22565117, Regnskab 2016, Afleveret d. 09-03-2017 15:20 er godkendt.
5.

Regnskab 2017
På menighedsrådets møde i februar blev det besluttet at fastholde det tidligere
menighedsråds praksis om, at regnskabsopfølgning skal finde sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde.
Det fælles regnskabskontor oplyser, at der ikke er foretaget bogføring siden
menighedsrådets møde i februar.
Punktet bortfalder derfor på mødet her.

6.

Menighedsrådets handlingsplan for udmøntning pba. kirkesyn, og anlægsbudgetter
I lighed med månedlig regnskabsopfølgning besluttede det tidligere menighedsråd, at
”Handlingsplanen for udmøntning af beslutning pba. kirkesyn, provstesyn og
anlægsbudgetter” også skulle medtages som et fast punkt på de ordinære møder.
Menighedsrådets stillingtagen til, om denne beslutning ønskes opretholdt?
På menighedsrådets møde i februar blev det besluttet, at de emner i handlingsplanen, der
omhandler kirkegårdens udvikling nu og i fremtiden, samt renovering af køkkenet i
præstegården skal have særlig opmærksomhed forud for fremsendelse (senest 15.06) af
menighedsrådets forslag til anlægsbudget for 2018.
Opdateret handlingsplan vedlægges som bilag.
Handlingsplanen opdateres til hvert møde og vedlægges som bilag.

7.

Udviklingsplan for kirkegården
Jf. punkt 6 har Kirke- og kirkegårdsudvalget bedt om, at kirkegårdskonsulent Preben
Skaarups rapport (modtaget i november 2016) om forslag til udvikling af kirkegården
behandles som et særskilt punkt på mødet i marts.
Jf. bilag.
Moos & Looft inviteres med til en fysisk gennemgang af kirkegården, og en drøftelse af de
planer og visioner vi har. Der arrangeres et eftermiddagsmøde kl. 17.00. Dato for møde
fremsendes separat. Preben Skaarups plan udleveres som inspirationsmateriale til Moos &
Looft. Kjeld er tovholder på projektet og Ove kontakter Moos & Looft mhp dato for møde.

8.

Budgetforslag for 2018 – bilag 6, anlægsbudgettet
Punktet blev udsat på februarmødet.
Forslag til anlægsbudgettet for 2018 skal angives på bilag 6 i menighedsrådets årsbudget.
Arbejdet med at udarbejde forslag til anlægsbudgettet bør være afsluttet senest på
menighedsrådets møde i maj.

540

Forudsætningsgrundlag
- I forbindelse med vedtagelse af anlægsbudgettet for 2017 fik menighedsrådet godkendt
et anlægsbudget på 60.000 kr. moms inkl. til kalkning af kirken og en bevilling på
112.000 kr. moms inkl. til indkøb af en el truck til kirkegårdsbrug. Truckindkøbet er
bevilget af Provstiudvalgets såkaldte maskinpulje.
- Endvidere godkendtes et anlægsbudget på 55.000 kr. moms inkl. til fældning af
lindetræerne på kirkegårdens nordside og et anlægsbudget på 56.025 kr. moms inkl. til
anskaffelse af nyt køleanlæg til kapellet. Begge godkendelser er dog godkendt således,
at menighedsrådet ud fra eget budget skal finansiere anlæggene.
- Menighedsrådets forslag til anlægsbevilling på 130.000 kr. moms inkl. til etablering af
afvandingsbelægning ved præstegården blev ikke imødekommet.
- Menighedsrådet har for år tilbage modtaget en anlægsbevilling på 75.000 kr. moms inkl.
til renovering af køkkenet. Efterfølgende har det vist sig, at bevillingen ikke kan
imødekomme de nødvendige tiltag, hvorfor bevillingen endnu ikke er udmøntet.
I det indsendte budgetforslag for 2017 var der endvidere indgivet 2 forslag til
anlægsbudgettet for hhv. 2018 og 2019.
I budgetsproget kaldes det for forslag til anlægsbudget i overslagsårene (dvs. de nærmeste
følgende budgetår)
Det drejer om.
- 425.750 kr. moms inkl. til etablering af kirkegårdslåge ved nyeste kirkegårdsafsnit –
etablering af fast belægning på kirkestier – regulering af regnvandsafløb på kirkestien
fra kirken til Mjangvej – etablering af rampe ved kirkens hovedindgang.
Arbejdet ønskes udført i 2018.
Forslaget til denne anlægsbevilling skal sammenholdes med, at menighedsrådet i f m
budgetvedtagelsen for 2016 har modtaget en betinget anlægsbevilling på 110.000 kr. til
dækning af landskabsarkitekthonorar, mv. i f m udarbejdelse af en udviklingsplan for
kirkegården.
- 60.000 kr. moms inkl. til kalkning af kirken.
Kalkningen ønskes udført i 2019.
Det tidligere menighedsråd har i efteråret 2016 drøftet, om man skal medtage yderligere 2
forslag til anlægsbevillinger for 2018. Det drejer sig om etablering af ny bro i Klinteskoven,
hvor der foreligger tilbudspris på 43.750 moms inkl. samt etablering af ny belysning i
kirkens kor, hvor der foreligger tilbudspris på 39.725 kr. moms inkl.
Disse drøftelser skal genoptages.
Se bilag med tilbudspriser på lysbro i kirkens kor og gangbro i Klinteskoven.
I relation hertil skal man være opmærksom på, at Provstiudvalget tidligere har oplyst, at
menighedsrådenes forslag til anlægsbevilling i almindelighed kun bør omhandle
anlægsudgifter over 50.000 kr. moms inkl.
I foråret 2017 skal menighedsrådet således ud fra ovenstående, samt evt. yderligere forslag
til nye anlægsbevillinger, hvor menighedsrådets handlingsplan omkring anlægsopgaver og
Provstiudvalgets maskinpulje også kan medinddrages, udarbejde endeligt forslag til
anlægsbudgettet for 2018.
Det blev besluttet at vi hører Moos & Looft forud for endelig plan og beslutning vedrørende
budget 2018.
Det blev besluttet at fælde alle lindetræer og der plantes nye lindetræer. Der søges om
Stiftets tilladelse. Endelig udgift forelægges menighedsrådet før igangsætning.
Der søges om renovering af køkken og dræn på præstegårdspladsen til budget 2018.
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Kalkning af kirken medtages i overslagsåret 2019.
Eventuel lys(bro) i koret og eventuel renovering af gangbro i Klinteskoven finansieres af
egne midler.
9. Budgetforslag for 2018 – driftsbudgettet, bilag 5
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 en
begrundelse for, hvorfor man ønsker en regulering.
Menighedsrådet skal i foråret 2017 tage stilling til, om man forud for budget 2018 ønsker at
indgive bidrag til bilag 5, ændret driftsramme.
10. Ansøgning om støtte fra Danmarks Kirkelige Mediecenter
Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter søger om støtte til udvikling og
produktion af støtteforeningsprojekt med fokus på dåb.
Jf. bilag
Det blev besluttet at takke nej.
11. Bryd ensomheden - Henvendelse fra Sønderborg Kommunes frivillighedskonsulent
Frivillighedskonsulenten spørger, via henvendelse til Provsten, om provstiets præster og
menighedsråd vil medvirke i et tiltag i uge 17 omhandlende kontakt til ensomme borgere.
Provstiet beder om svar senest 23.03 2017.
Jf. bilag
Det blev besluttet at takke nej. Menighedsrådet vurderer at der ikke er et konkret behov.
12. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Kirke- og kirkegårdsudvalget har planlagt møde den 13. marts.
• Præstegårdsudvalget
Præstegårdsudvalget har den 9. marts afholdt møde med arkitekt og drøftet færdiggørelse af
præstegårdstrappen samt forslag til renovering af køkkenet i præstegården.
•

Mark- og Skovudvalget
Der indsættes en lille notits på hjemmesiden, hvor der informeres om årsagen til fældning af
træ på sydsiden af Sønder Landevej – træet blev fældet af sikkerhedsmæssige årsager.

• Aktivitetsudvalget
Der har været afholdt Aktivitetsudvalgsmøde den 2. marts.
Aktivitetsplan vedlægges som bilag.
Radiospots i Radio Als fastholdes.
• Kontaktpersonen
Det årlige medarbejdermøde planlægges afholdt tirsdag den 21. marts kl. 10 i præstegården.
Fra menighedsrådet deltager Ove Aa., Agnete R. og Niels Erik T.
• Kirkeværgen
• Medarbejderrepræsentanten
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13. Eventuelt
Næste ordinære møde: 20.04 kl. 18:30
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: Kl. 21:15

