Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 21/2-2018 kl. 19-22
i Konfirmandstuen, Gylling Præstegård

Nr. 14 / 2016-2020

Tilstede:

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

Fraværende:
Referent:

SL

Dagsorden:

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Vedtægt for samarbejde om stabilisering af gravsten tilføjes som
pkt. 5.
Til pkt. 8 tilføjes: 8.2 Genhusning.
Godkendt og underskrevet.

2. Endelig godk./underskrift af
referat fra 17/1-2018
3. Valg af bygningssagkyndig
Gylling

4. Alrø Kirke – Sikringsskab
jfr. oplæg fra Erik Smidt
5. Vedtægt for samarbejde om
stabilisering af gravsten
6. Lapidarium - oprydning
1. Gylling Kirkegård
v. MVC/EM
2. Alrø Kirkegård
v. BMR

Nuværende bygningssagkyndig Rasmus Sørensen, Gylling-Tømrer og
Bygningssnedkeri stopper som erhvervsaktiv pr. 1. april 2018.
Som ny bygningssagkyndig fra samme dato vælges Søren Knudsen,
Søby Byg.
Søren Knudsen skal adviseres om afholdelse af kirkesyn i Gylling, den
5/4-2018.
Der købes et brandsikret skab. Betales med de frie midler fra Alrø’s
regnskaber 2016. OA er på sagen.
Behandlet og godkendt.
1.Gylling Kirkegård
Menighedsrådet godkender at:
Alle sten i lapidarium flyttes senest marts 2018.
De registrerede gravminder genplaceres.
Sten til efterfølgende vurdering - j.fr. Menighedsrådsmødet d. 17.
januar 2018 - flyttes midlertidigt (her er tale om sten til evt.
registrering, eller sten til udsmykning på kirkegården).
Genplacering og vurdering foretages af Kirke- og kirkegårdsudvalget,
når det er muligt (f.eks. overblik over konsekvenserne af kommende
sikkerhedsbestemmelser).
De resterende sten destrueres.
Orientering om planen for oprydning sættes på opslagstavler ved
indgange og i våbenhuset (MVC).
2. Alrø Kirkegård
Menighedsrådet godkender at:
6 sten er ulæselige. 5 sten skal destrueres.
Gennemgang af beplantning og belægning for evt. retablering
svarende til registreringstidspunkt.
Sten på nr.51. Der indhentes pris på rensning og opmaling.

7. Katafalk v. EM
Arbejdsmiljø, hæve-sænke

Fillip Stenhuggeri kontaktes for mulig afhentning af de destruerede
sten fra Alrø- og Gylling kirkegård.
Genoptagelse af spørgsmål om anskaffelse af hæve-sænke
bord/kistevogn. Under hensyntagen til Arbejdstilsynets regler om
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bord og kistetransport

8. Renovering præstegården
v. EM/LR
1. Renovering
2. Genhusning
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arbejdsstillinger og transport af kister, og menighedsrådets arbejde
med sikring af et godt arbejdsmiljø for medarbejderne har flere
kirker i Odder Provsti anskaffet en kistevogn/et hæve-/sænkebord.
Ifølge gravermedhjælper DBS vil et sådant arbejdsbord ikke være
interessant, idet de følger de arbejdsmiljømæssige anvisninger fx i
forbindelse med grandækning.
Tidligere beslutning fastholdes.
1. Renovering
I præstegårdsudvalget er vi startet på opgaven - at få præstegården
nyrenoveret. Vi har i menighedsrådet længe (i flere år) haft planer
om bl.a. generelt at få mindre varmeudgifter i præstegården,
varmere gulve, tættet vinduer, generelt forbedret isolering, udvidet
konfirmandstuen, og et handicap toilet. Præstegårdsudvalget har
haft et møde med arkitekt Jette Frost-Larsen med henblik på at
starte opgaven blandt andet med ønske om mindre varmeudgift med isolering af gulve/vægge/vinduer/loft og ændringer i
konfirmandstuen.
Nu har skimmelopgaven og Radon-spørgsmålet ændret meget
væsentligt på renoveringens omfang. Vi skal tænke helt nyt og
renoveringen af præstegården bliver meget omfattende.
Præstegårdsudvalget har lavet en opgaveliste over de nødvendige
ændringer og renoveringer.
Orientering /gennemgang af opgavelisten/referatet v. præstegårdsudvalget.
Konklusionerne i skimmelrapporten og resultatet af Radonundersøgelsen skal sammen med opgavelisten være udgangspunkt
og det videre arbejde.
EM har været til et arbejdsmøde i Skanderborg med arkitekt Jette
Frost-Larsen hvor skimmelrapporten og præstegårdsudvalgets
opgaveliste blev gennemgået.
Opfølgningsmøde på skimmelrapporten med Odder Provsti den 14.
februar 2018 med deltagelse af
Marianne Lyst, sognepræst
Lone Riis, formand for Gylling-Alrø menighedsråd
Jette Frost-Larsen, arkitekt
Karen Favrby fra provstiudvalget
Dorte R. Sørensen, provst
Erling Mikkelsen, præstegårdsudvalget i Gylling
Referat fra Odder Provsti – Møde vedr. præstegården i Gylling –
Onsdag den 14. februar 2018 er udleveret.
Kort gennemgang af referatet ved LR, ML og EM
Der er ansøgt om 5% midler til dækning af den ekstraordinære
udgift til Miljøhuset/Teknologisk Institut. Provstiudvalget har på
møde den 19. januar godkendt at omkostninger til undersøgelse ved
Teknologisk Institut kan udbetales fra 5 % midlerne og har overført
beløbet på kr. 71.327,55 til menighedsrådets driftskonto.
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På kommende provstiudvalgsmøde, den 9. marts 2018, vil
provstiudvalget tage stilling til ansøgning om dækning af
omkostninger til forundersøgelse ved Miljøhuset.

9. Fotografier:
1. Slideshow fra kirkerne,
henv. fra Forlaget Mimiras
2. Tilbud på luftfoto af kirker
jfr. mail af 8/1-19
10. Repræsentantskabet for Det
Kirkelige møde v. TLF
11. Arrangementer/Evaluering
mv.
1. Højskoledag Gylling 25/2
2. Prædikernes Bog 18/3
3. Skærtorsdag
4. Kirkekaffe
- Alrø 25/3
- Alrø 10/5
- Alrø 3/6
- Gylling 27/5
5. ”Syng fortiden frem” –
forslag om arr. – v. ML
6. Evaluering:
- provstiet højskoledag 20/1
v. Dorte H.

2. Genhusning
ML skal genhuses så hurtigst som muligt. ML ønsker genhusning i
Dråby igennem hele forløbet og gerne med mulighed for
overnatning og kontorfaciliteter i præstegården i Ørting.
Menighedsrådet tilslutter sig hurtigst mulig fraflytning af
præstegården. Dette aftales nærmere mellem ML og LR.
1. Slideshow fra kirkerne
Vi takker nej.
2. Tilbud på luftfoto
Vi takker nej.
Vi vil spørge Leif Hjernøe.
1. Højskoledag
47 tilmeldt.
2. Prædikernes Bog
a. Annoncering: LR
b. Tilmelding efter først-til-mølleprincippet: LR
c. Indsamling til fordel for menighedspleje:
d. Bespisning (vegetarisk mad + kaffe/the + vand): Traktørstedet
e. Øvrigt: Varmen tændes i god tid – LR orienterer graver.
f. Hvem deltager: Tilbagemelding til LR
3. Skærtorsdagsgudstj. m. måltid:
Borde: Står i containeren.
Indkøb: LR
Klargøring: LR + evt. øvrige – drøftes på næste møde.
4. Kirkekaffe
Alrø 25/3: BMR
Alrø 10/5: LR
Alrø 3/6: YKS
Gylling 27/5: MVC
5. ”Syng fortiden frem”
Tilbud på et koncertforedrag/sognearrangement fra tidligere
organist i Ørting – Søren Jensen – ud fra devisen "syng fortiden
frem".
Vi laver en aftale i 2019 i samarbejde med fritidsskolen. DH og MVC
går videre med det.
6. Evaluering provstiets højskoledag
* fint antal hjælpere til opgaverne inden start
* Fin forplejning (nok mad, kaffe mv.)
* antal hænder til oprydning var tip top, i form af, at der var 7-10
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ekstra personer, som gik til hånde, ellers ville det være i
underkanten med de som gav tilsagn om at hjælpe inden dagen.
Upraktisk, men som vi nok ikke kan ændre på:
* kaffemaskinerne er meget lang tid om at brygge en kande
* der var hængt lærred op som skulle bruges til foredraget, det var
ikke alle som sad godt for at høre/se foredragsholderen.
* denne gang havde vi ikke brug for at vaske op under foredraget,
men fremad rettet bør vi have det i baghovedet, at det er upraktisk
at have al opvask til sidst

12. Visioner
13. Nyt fra præsten v. ML

14. Orientering fra:
1. Formand / næstformand –
evt. nyt fra Provstiudvalg,
Pastoratsrådsmøde 23/1,
elektronisk arkivering, ny
persondataforordning,
lønafstemning jan. 2017 mv.
2. Kontaktperson
AUB – ny praktikpladsordning
mv.
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
Separering af spildevand ved
kapellet, mur ved kapel, låge i
kirkegårdsdiget, stendige øst
5. Kirkeværge Alrø
Rep. Klaver mv.
6. Kirke- og kirkegårdsudvalg
7. Præstegårdsudvalg
Orientering om
skimmelsvampesagen/renoveringsplan,
radonundersøgelse,
projektudhus mv.

Flere stærke arme til at hjælpe med borde og stole, det er et knokle
arbejde.
ML og LR finder en dato til at mødes.
Der indkøbes gaver til konfirmander i lighed med tidligere år.
Der er på vegne af menighedsrådet sendt støtteerklæring til Gylling
Mølle i forbindelse med deres fondssøgninger.
Mini-konfirmander i uge 10.
Oplæsere til Langfredagsgudstjeneste på Alrø søges.
1. Formand/næstformand
Provstiudvalg: Referater kan ses på www.odderprovsti.dk
Pastoratsrådsmøde 23/1:
Pastoratsrådsnavn drøftet. Tages op på næste menighedsrådsmøde.
Fælleskirkeblad ikke på plads endnu.
Der udarbejdes udkast til samarbejdsvedtægt om kommunikation.
Evaluering af konfirmandundervisning drøftet.
Ref. rundsendes.
Elektronisk arkivering:
11/4-18 planlægges kursus med deltagelse af to fra hvert
menighedsråd. Ole Feldinger, Odder Kirkekontor har lavet oplæg til
fælles ”arkiveringsmodel”.
LR og MVC deltager i kurset.
Ny persondataforordning:
Orientering om EU’s persondataforordning som træder i kraft pr.
25/5-18. Hvad det er vi skal have styr på.
OBS, at alene fortrolighedspostkassen er sikker mail.
Lønafstemning januar 2017:
Inga Andersen (IA), Regnskabskontoret har stadigvæk problemer
med lønafstemningen for Gylling og Alrø, differencen stammer
tilbage for januar 17 med skift mellem nyt/gl cvr. nr.
IA har haft kontakt med nye revisor og forespurgt på hjælp – det vil
revisor gerne, men det ligger udenfor den aftale der er indgået
omkring revisionen, derfor bliver det til timepris og en sådan ekstra
aftale skal godkendes af provstiudvalget.
Aftale mellem formand og IA:
IA afklarer med Skat, at der er helt styr på at samtlige indberetninger
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for alle medarbejdere er korrekte. Vi som menighedsråd er
indforstået med, at der kommer en anmærkning omkring
lønafstemningen i protokollen for regnskabsåret 2017.
Budgetsamråd:
Afholdes 15/3-18 i Odder Kirkecenter.
Fra Gylling-Alrø deltager: LR, TLF, EM, MVC, ML
Årsregnskab 2017:
Revisions aftale er indgået med Stiftet og BDO Revision, som
fremadrettet skal lave årligt kasseeftersyn og revidere regnskab
De vil typisk se på om pengene er brugt efter det de er bevilliget til,
om gældende lovgivning er overholdt, om man har brugt pengene
“fornuftigt” – ikke givet unødig meget for en opgave
Der er gennemført kasseeftersyn i efteråret 2017 – i 2018 starter
man formodentlig lidt tidligere. Vi får advis i
menighedsrådspostkassen, når det har været afholdt.
Der har været kigget på manglende funktionsadskillelse, hvilket dog
kan være umuligt at ændre (enefuldmagt til banken).
Ikke alle bilag var fuldt opdateret i instruks – ny version fra
kirkeministeriet skal udarbejdes. Beløbsgrænser i forhold til
disponering. Skal drøftes på menighedsrådsmøde.
Der vil blive lavet lønrevision og her kigget på ansættelseskontrakt /
lønsedler og om evt. lønstigningerne passer ift. ansættelseskontrakterne/tillæg til ansættelseskontrakterne.
Ændrede arbejdstidsnormer skal opdateres.
Regnskab 2017 skal indleveres inden d.31/3-18 med
menighedsrådsstempel: Materialeplan er udsendt. Alt uploades på
DAP eller sendes på sikker mail og klarmeldes i DAP.
Der vil blive lavet Stikprøvevis engagementforespørgsel i banken
(koster kr. 800,-). Herunder fremgår også fuldmagtsforhold.
Budget 2018/regnskab 2018:
Provstiudvalget har her ønsker til revisionen om fokus på:
Kirkegårdstakster.
Personalenormeringer ift. aktivitetsniveau.
Hvad er det rent faktisk, der ligger i de timer der afregnes for.
Hvor mange timer får man for at spille til gudstjeneste, hvor lang tid
tager det at gøre kirken ren osv. osv.
Disse fokuspunkter på forvaltningsrevision er ikke fastlagt endnu fra
revisors side.
Andre provstier er kommet med forslag til at have fokus på:
Konfirmationsforberedelse, Minikonfirmander
Man laver ens fokuspunkter For at kunne sammenligne sig med
andre provstier.
Har vi emner vi tænker relevante at få kigget på – på tværs – kan de
indsendes til revisor – evt. via provstiet.
BDO Revision kommer med udmelding, når deres fokusområde er
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fastsat og hvad det bliver.
2. Kontaktperson
Orientering om ny lovgivning ift. praktikpladser (AUB).
Der laves APV d.12. april 2018.
3. Kasserer
TLF har været med til jobsamtaler til stillingen på regnskabskontoret
og der afventes et resultat efter de sidste samtaler fredag den 23/2.
4. Kirkeværge Gylling
Separering af spildevand ved kapellet er udført og færdigmelding fra
aut. kloakmester er indsendt til Odder Kommune.
Mur ved kapel er fjernet.
Igangsætning af reparation af stendiget ved indgang øst afventer
endelig godkendelse af tilbudsprisen fra provstiet.
5. Kirkeværge Alrø
Problemer med klaver, der ventes på en tilbagemelding.
Kirkelåger er sendt til rep./maling og er netop kommet retur. Flot
resultat.
6. Kirke- og kirkegårdsudvalg
MVC og YKS har gennemgået kirkegården på Alrø sammen med
graver Jens T Pedersen for at få flere farver på kirkegården. Afventer
nu et tilbud.
Der er bestilt planter til det renoverede stykke, hvor EM og KHL har
ryddet for træer mm.
7. Præstegårdsudvalg
Udhus:
ansøgning om midler til restaurering af udhuset ved Gylling
præstegård er indsendt til Provstiet og vil blive behandlet på
provstiudvalgsmøde den 9/3-18.
8. Kommunikationsudvalg
Kirkebladet er ved at være klar til tryk og kan forhåbentlig omdeles i
næste uge.
9. Medarbejderrepræsentant
Orientering om afløsning Alrø + div. Fridage.
10. Stiftsråd
BMR orienterer.
15. Punkter til næste møde
21/3-18 i Alrø
Forsamlingshus
16. Evt.

Storpastoratsnavn
Regnskabsinstruks - beløbsgrænser
Dato for visionsdag.
Tilmeldinger til provstiarrangement 15/5-18: ML, EM, Inge, YKS, DH,
BMR, OA, SL, TLF. Afbud fra DBS/Thorkild.
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Der mangler indsamlere til folkekirkens nødhjælps landsindsamling
den 11/3.
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