Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Nr. 9 / 2016-2020
Den 17/8-2017 kl. 19-22 i Gylling Præstegård, konfirmandstuen

Tilstede:

Referent:

Marianne Lyst (ML), Lone Riis (LR), Bente Midtgaard Rasmussen
(BMR), Erling Mikkelsen (EM), Ole Andersen (OA), Trine Ladegaard
Fogh (TLF), Susanne Larsen (SL), Marianne V. Christensen (MVC),
Yvonne K. Sørensen (YKS)
Medarbejderrepr. Dorthe B. Sørensen (DBS)
SL

Dagsorden:

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse pkt. 10:
9. Sogneudflugt Gylling 23/9-17
10. Koncert 29/4-18 Gorm Bull/Palle Hjorth
Tilføjelse pkt. 12:
1. Indkøb flere eksemplarer af ”100 salmer”
2. Nyt fra præsten
Pkt. 14 ændres til:
Helhedsplan for Gylling Kirkegård – anmodning fra PU om
redegørelse ift. omkostninger, tidsplan mv. v. MVC

2. Endelig godk./underskrift af
referat fra 4/7-2017
3. Kvartalsrap. pr. 30/6-17
v. TLF
4. Gylling Regnskab 2016 –
redegørelse til Provstiudvalg
v. LR
5. Fejl ved cvr. oprettelse/
ekstraordinær udgift v. LR

6. Pastoratsråd v. LR/BMR
1. Rådets arbejde/
kompetence
2. Ønsker til fælles
kommunikation
3. Valg af deltagere til evt.
fælles kommunikationsudvalg

Pkt. 15 Punkter til næste møde 20/9-17
pkt. 16 Evt.
pkt. 17 Lukket punkt
Godkendt og underskrevet
Fremlagt og godkendt. Afvigelsen på formål 6 skyldes løn til
kirkegårdskonsulenten. Posteringen skal flyttes til formål 4.
PU har gennemgået regnskab for 2016 og bedt om nærmere
redegørelse for merudgift pga. vandskade i præstegården, som var
en af årsagerne til regnskabsårets underskud. Der er sendt
redegørelse til PU den 15/8-17.
I forbindelse med sammenlægning af menighedsråd er der sket fejl
ved CVR-oprettelsen, som har forårsaget difference på
lønafstemning og manglende indrapportering og indbetaling til
SKAT. Fejlen er løst, men det har udløst en bøde fra SKAT på kr.
4.000 + renter.
Udgiften påføres Gylling-Alrøs regnskab og skal ikke pålægges
regnskabskontorets regnskab.
1. a- Samarbejde omkring personale
b- Fælles aktiviteter
c- Kommunikation/Kirkeblad/hjemmeside
2. Vi vælger at indgå samarbejde om et fælles kirkeblad – i en
prøveperiode. Skal evalueres.
Uden annoncer og reklamer for andet end arrangementer i
kirkeregi. Vigtigt at få den økonomiske del på plads / Hvem skal
betale hvad?
Fælles hjemmeside bør drøftes på provstiplan – vi ønsker mulighed
for en fælles hjemmeside for hele provstiet med ”underfaner” til det
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enkelte menighedsråd.
Forslag om fælles kommunikationsmedarbejder på provstiplan.

7. Gylling Kirke og Kirkegård.
Status ift. syn 30/3-17 –
igangsætning af arbejder
v. EM
8. Alrø Kirke og Kirkegård.
Status ift. syn 27/4-17 igangsætning af arbejder
v. OA
Provstiudvalgets behandling
af synsrapport / frie midler

9. Ansøgning Gylling Kirkegård,
naturgravsted v. EM/LR

10. Arrangementer /evt.
kommende arrangementer:
1. Høst- & Møllegudstj. 17/9
2. Høstgudstj. Alrø 24/9
3. Fælles sangaftner i
storpastoratet
4. Alle Helgengudstjenester
5. De Ni læsninger
6. Julekoncert
7. Foredrag Ole Grøn
8. Koncert Bluegrass
9. Sogneudflugt Gylling 23/9
10. Koncert 29/4-18
Gorm Bull/Palle Hjorth
11.Påske evangeliet v/ Tine
Skau

3. ML/LR samt evt. DBS, som vil overveje det.
Kunne ansvaret for redigeringsopgaven gå på skift mellem
præsterne?
Understrygning af tag på kirke og præstegård er igangsat.
Renovering af kirkegårdslåger mv. er snart færdigt. Den hvide låge
mod præstegårdshaven afventer udskiftning.
Projektet med den beskadigede kirkemur behandles på PU-møde
22/8 og sendes herefter videre til Stiftsøvrigheden.
Kirken er blevet kalket. Understrygning af taget samt reparation af
kirkemuren er endnu ikke udført.
Renovering af låger i kirkemuren udsættes til foråret 2018.
Der skal laves projektbeskrivelse af punkt 10 i synsforretningen – el
samt skab til kirkesølv. Skal finansernes af frie midler samt ved
ansøgning om 5 % midler. OA og BMR kontakter Elektriker (Henning)
og arkitekten Erik Smith for videre.
OA kontakter ”Dansk kirkekalk” for tilbud på fremtidig kalkning af
kirken.
Ansøgning imødekommes.
I første omgang et almindeligt gravsted som på et tidspunkt bliver
en del af et større anlagt naturområde.
Omlæggelsen er en af de første faser i helhedsplanen.
LR meddeler beslutning til ansøger, som kan kontakte graver for
udvælgelse.
1.EM hente klaver.
SL Laver høst-gaver.
BMR kontakter Ole John Andersen ift. højtaler/mikrofon.
Auktion til fordel for kirkens korshær.
Øvrige praktiske opgaver er aftalt i arbejdsgruppen.
2. Gudstjeneste med dåb.
Praktiske opgaver løses 23/9.
BMR/Karsten stiller bundter op. Der skal fejes, stilles an med stole,
strøm, klaver, højtaleranlæg, parkeringsskilt mv. BMR, LR, YKS og OA
hjælper med det praktiske.
BMR/DH kontakter kirkens venner ift. evt. hjælp.
ML køber høst gaver – udgift ca. kr. 15 pr. stk. (ca. 100 stk).
ML afklarer ift. alterbrød/Gode råd.
3. Tre fælles sangaftner planlagt hen over efteråret i henholdsvis
Ørting Kirke 11/10, Gylling Kirke 7/11, Hundslund Kirke 7/12.
Organist og teolog Mads Djernes er bestilt og koster 5000kr., som
skal deles mellem de 3 menighedsråd.
4. ML planlægger – med deltagelse af Gorm Bull. (Honorar afklares).
5. 3. søndag i advent. Sted vides ikke endnu.
Menighedsrådsmedlemmer, suppleanter, Kirkens Venner spørges
om de vil være oplæsere.
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6.ML arbejder videre med julekoncert.
7. ML takker nej.
8. ML arbejder videre ift. evt. fælles koncert i Storpastoratet.
9. Udvalget har tjek på opgaverne.
10. Gorm Bulle/Palle Hjort spiller til ”Morten Nielsen digte”.
Mulig generalprøve den 29/4-18 (forud for turné) i Gylling Kirke.
Honorar omkring 8000 kr. Evt. fælles arrangement for pastoratet.
Forslag om at starte med ”Pilgrimstur” og slutte med koncert i
Kirken.

11. Mødedatoer mv.
1. Møde 29/8-17 om Valg til
Stiftsråd/provstiudvalg
2. Budgetsamråd 29/8-17
2. Menighedsmøde 19/11-17
12. Nyt fra præsten v. ML
1. Indkøb flere eksemplarer
af ”100 salmer”
2. Nyt fra præsten

11. ML takker nej tak
1. Orientering om mødet. Opfordring om at flest mulige deltager.
2. TLF, BMR, LR deltager – EM for provstiudvalget. Alle er velkomne.
Ingen tilmelding.
3. Afholdes i Gylling Kirke umiddelbart efter gudstjenesten.
1.Godkendt. ML Bestiller
2. ML deltager i Provstikursus for Odder provstis præster, som
afholdes s i Løgumkloster i dagene 23. august til 25. august. Kurset
er obligatorisk for præsterne. Horsens Provsti klarer præstedækning
i Odder Provsti, i forbindelse med kurset.
ML holder ferie i uge 35/samt er på studietur 1. uge i oktober.
I november deltager ML i Kursus om Otto Møller.
Der er 5 konfirmander i 2018. Konfirmation i 2018 er d. 14. april på
Alrø og 15. april i Gylling. Indskrivning i forbindelse med
høstgudstjenesterne.

13. Orientering fra:
1. Formand
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø
6. Kirke- og kirkegårdsudvalg
7. Præstegårdsudvalg
8. Kommunikationsudvalg
9. Medarbejderrepræsentant
10. Provstiudvalg

Præstepraktikanter i ugerne 37, 38, 46, 47.
1. Landemodegudstjeneste
I Aarhus Domkirke 26/8-17 samt Folkekirkemøde samme dag i
Aarhus. Se nærmere på DAP.
Præstegårdsjord
Ansøgning i forhold til ny bortforpatningsaftale af
præstegårdsjorden behandles på PU møde 22/8.
Formands-erfa-møde 14/6-17
a. Ny personalekonsulent i Odder Provsti Birgitte Søhoel er tiltrådt
medio maj.
b. Rapport om mobning i folkekirken viser, at der er et større
problem med mobning i folkekirken end på andre arbejdspladser.
Kirkeministeriet laver en opfølgende undersøgelse og udarbejder
dialogværktøj, som MR og præster kan anvende til en samtale om.
hvordan vi omgås hinanden på en god måde.
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c. Orientering i forhold til ustabile gravsten på provstiets kirkegårde.
d. Orientering om arkivpligt. Provstiet og Distriktforeningen
planlægger kursus. I forhold til sognepostkassen er det alene
formand, som sletter/arkiverer mails/bilag.
Tour de Femme
Parkeringspladsen ved kirken er lånt ud til kvindecykelløbet 3/9-17.
Der er lavet aftale med graver ift. lån af strøm.
2. Deltaget i erfamøde for kontakpersoner.
Møde den 28.8 med Miljøhuset. Først i Gylling og derefter på Alrø BMR, OA, EM, DBS og TS deltager.
D. 24.10 skal DBS og TS på kursus.
3. MobilPayløsningen er på vej.
4. Ikke yderligere end under pkt. 7
5. Ikke yderligere end under pkt. 8
6. Se punkt 14.
7. Orientering omkring status på projekt-præstgårdsrenovering.
8. Kirkebladet udkommer snart.
9.DBS orienterer om, at det store indtastningsarbejdet i Brandsoft er
afsluttet og der er lavet aftale med regnskabskontoret om
fremadrettet samarbejde herom.
Forslag om, at der i forbindelse med igangsætning af helhedsplanen
for Gylling Kirkegård indgås kortere forlængelser af enkelte
gravstedsaftaler.

14. Helhedsplan for Gylling
Kirkegård – anmodning fra
PU om redegørelse ift.
omkostninger, tidsplan mv.
v. MVC

15. Punkter til næste møde
20/9-2017
Punkter til dagsordenen skal
være formanden i hænde
senest den 11/9-2017

10. Orientering om dagsorden til PU mødet den d. 22. aug.
PU har i forbindelse med behandling af ansøgningen anmodet om
redegørelse for omkostninger ved gennemførelse af helhedsplanen,
forventede driftsomkostninger efter gennemførelse at
helhedsplanen, tidsplan for gennemførelse samt redegørelse for
menighedsrådets stillingtagen til kirkegårdskonsulentens
anbefalinger vedr. de gamle gravminder, der ikke er erklæret
bevaringsværdige.
Kirke- og kirkegårdsudvalget redegjort for ovenstående. Svaret til PU
godkendes. MVC indsender.
Tidsplan: 3 faser svarende til 2-5 år.
Principper for kassation af gravminder jfr. Ovenstående drøftes på
næste menighedsrådsmøde.
Høringssvar Betænkning 1667 - Menighedsrådsvalg i fremtiden.
Principper for kassation af gravminder.
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16. Evt.

Invitation til studietur kommer snart ud.
EM arbejder på evt. udstilling af kunst i våbenhuset, Gylling Kirke.
Graver inddrages ift. evt. placering af kunst.
TF efterlyser ny indsamlingsleder til den lokale indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp. Evt. skal kirkens venner spørges. BMR søger
efter koordinator i Alrø Avis – evt. facebook mv.
ML orienterede om ny kordegn i Odder.

17. Lukket punkt
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