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

Hørup, den 21.06 2018

Menighedsrådsmøde torsdag, den 21.06 2018 kl. 18:30 i Præstegårdens konfirmandstue.

Referat af dagsorden
Afbud: Erik Sørensen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Orientering fra sognepræsten
Året konfirmandtur til Ribe gik rigtig fint. Stor succes.
Nogle gange om året er præsten til hjemme berettelse og i den sammenhæng ønskes det
eksisterende hjemmeberettelsessæt suppleret med nye bægre og evt. en karaffel til altervin.
Menighedsrådet bevilliger op til kr. 5.000,00.
Agnete orienterede kort om publikationen ”Folkekirkens ødelæggelse”.
3. Orientering fra menighedsrådsformanden
Det er aftalt med menighedsrådets byggesagkyndige, G. B., at synet i 2018 finder sted
torsdag den 20.09 med start ved kirken kl. 16.00
Nationalmuseet har tilsendt menighedsrådet en arkæologisk rapport, der er udarbejdet på
baggrund af ændring af nedløbsrøret på kirkens nordside. Arbejdet fandt sted i 2016.
Rapporten, der kan hentes på Den Digitale Arbejdsplads, resumerer, at gravearbejdet ikke
fremviste ” noget af kulturhistorisk interesse”.
4. Fastlæggelse af efterårets møder i 2018
Fmd. foreslår, at efterårets møder afvikles således:
Torsdag den 23. august, hvor vi starter mødet tidligere, idet Signe Moos vil fremlægge
forslag til helhedsplan for kirkegården. Herefter ordinært møde. Mødet flyttes til tirsdag den 14.
august – Kjeld tager kontakt til Signe Moos. Mødet starter kl. 17:30.
Torsdag den 20. september, hvor vi starter kl. 16 med Kirke og Præstegårds syn. Herefter
ordinært møde.
Torsdag den 25. oktober kl. 18.30 (Budgetmøde)
Torsdag den 29. november kl. 17.00 konstituerende møde for det nye menighedsråd, med
efterfølgende juleafslutning, med deltagelse af ledsagere, kl. 19.
5. Menighedsrådets handlingsplan for anlægs- og vedligeholdelsesarbejder
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.
6. Regnskab 2018
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Menighedsrådet har besluttet, at regnskabsopfølgning skal finde sted på hvert ordinært
menighedsrådsmøde.
Regnskabskontoret oplyser, at man er bagud med bogføringerne. Der er bogført til og med
medio april.
Se bilag.
Taget til efterretning.

7. Kirkegårdsvedtægten
Det tidligere menighedsråd har senest i januar 2015 behandlet kirkegårdsvedtægten.
Der var nedsat et udvalg, der foreslog nogle få ændringer i vedtægten.
Hørup kirkes kirkegårdsvedtægt vedlægges som bilag.
Menighedsrådet vedtog forslaget, men ændringerne er fejlagtigt ikke efterfølgende blevet
indarbejdet i vedtægten. Udvalgets forslag vedlægges som bilag.
Menighedsrådet vedtog på maj mødet, at man i efteråret 2018 vil gennemgå
kirkegårdsvedtægten. Da dagsorden på mødet her er forholdsvis kort, foreslå MR fmd., at
gennemgangen starter på mødet her.
Baggrunden for udarbejdelse af en kirkegårdsvedtægt skal findes i kapitel 3 i
Kirkeministeriets bekendtgørelse om kirkebygninger og kirkegårde.
Bekendtgørelsen vedlægges som bilag.
Det blev besluttet at der indledningsvis bør afholdes en samtale med pårørende til de
gravsteder der ikke vedligeholdes. Såfremt de aftaler der indgås under samtalen ikke
overholdes træder §17 i kraft.
Punktet genoptages til august mødet. Kurt fremsender vedtægter for den ”nye” kirkegård.
8. Orientering fra udvalgene, kontaktperson, kirkeværge og medarbejderrepræsentant
• Kirke- & Kirkegårdsudvalget
Signe Moos deltager i næste møde.
• Præstegårdsudvalget
Køkkenrenovering, udskiftning af kældervinduer samt udskiftning af bjælker i hestestalden
Køkkenet er monteret. El-tavlen skal udskiftes – der er indhentet tilbud. Det er besluttet at
udskiftning af el-tavle foretages hurtigst muligt. Gunner aftaler dato med Agnete – onsdag
den 4. juli.
•

Mark- og Skovudvalget
Henvendelse til MR fmd., fra borger i sognet, vedr. pleje af skovbryn ved Toften i Høruphav.
Opfølgning.
Det er besluttet at det ikke er et anliggende for menighedsrådet.

• Aktivitetsudvalget
Anette mener at hjælpere er på plads. Der bestilles 50 hele sand-which.
• Kontaktpersonen
Mundtlig orientering.
• Kirkeværgen
Klokketårnet og kirkeloftet har fået en ekstra behandling for borebiller. Indvendig vask af alle vinduer koster
årligt ca. 3.500. Beløbet skal tages af budgettet. Når budgettet er opdateret kan der træffes en beslutning inden
for det fastlagte budget.
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Uge 37 – 42 til konservering af prædikestolen – der opbygges en platform omkring
prædikestolen så den kan anvendes. Ove melder tilbage til konservator at arbejdet kan
påbegyndes i uge 38 – 43.
• Medarbejderrepræsentanten
Intet at berette.
9.

Eventuelt
Næste ordinære møde: Se punkt 4 – næste møde afholdes den 14. august 2018 kl. 17:30
Referent: Anne Kirk
Mødet slut: kl. 21:15

