Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 18/4-2018 kl. 19-22
i Alrø Forsamlingshus

Nr. 16 / 2016-2020

Tilstede:

Fraværende:
Referent:

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), Medarbejderrepr.
Dorthe B. Sørensen (DBS)
Marianne Lyst (ML), Susanne Larsen (SL)
Lone Riis (LR)

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Budgetforslag 2019 (bilag)

Budgetforslaget er lavet som en råskitse og svarer ikke til det i første
omgang udmeldte ligningsbeløb. Budgettet tilrettes, så tallene
fordeles med skelen til regnskabs 2017 og budget 2018.
Vi skal ramme ligningsbeløbet.
Ønsker til investeringer i budget 2019 i forbindelse med APV Gylling:
Gulvet i Gylling kirke kræver muskelkraft at moppe. Der arbejdes på
løsning, som gør det lettere. Pris indhentes. Forventes at løses i
indeværende budget år.
Hjælpemiddel til minilæsser a la den de har Halling.
Brugt koster ca. 120.000-130.000
Undersøges om den kan leases?
Halling har finansieret betaling, således at det sker over 3-4 gange.
BMR undersøge om der ligger en APV-rapport eller en rapport fra
Arbejdstilsynet til grund for indkøbet i Gosmer-Halling.
Ny plæneklipper – 25.000 til 30.000. BMR indhenter pris.
MVC:
I forbindelse med omlægning af kirkegården er der brug for ny
opmåling af hele kirkegården. Urnemoduler frem for kistemoduler i
nogle af områderne.
Landmåleren har ikke noget gammelt materiale liggende.
Bør ligge digitalt fremadrettet.
Brandsoft har et modul til at indlæse opmålingerne.
Pristilbud kr. 20.000-25.000 og derudover udgift til landmåler.
Ø/F har modulet i Brandsoft.
MVC får pris på opmåling – helt eller delvist.
Digitalisering kunne budgetteres til 2019.
Anlægsramme kirkegård 2019 mangler i budgettet.
Omkostninger indarbejdes i budget 2019.

3. Syn 5/4-18 – Alrø

Synsrapporten gennemgået og taget til efterretning.
Ældre mangler (klokkestabel tjæres samt omlægning af tagsten
koret) skal udbedres i 2018.
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Nye mangler:
Tomme gravsteder reetableres med beplantning (2019). Fredede
gravminder reetableres med tidligere belægning og beplantning
(2019).
Kirkegårdsmuren eftergås (2019).
Termostat til elvarme i kirken udskiftes (2019).
Understrygning eftergås (2019).
Kalkning af kapel indvendig + reparation af revne i gulvet (2019).
Kalkning af toilet indvendig (2019).
Vinduslysninger i kirken renses og kalkes (2019).
Brædt ved udhæng mod øst i våbenhuset kalkes (2019) Udskiftning
af stofledning ved den store lampe i kirken (2019).
Murkranse genopbygges pga. stor revne. Vejrhanen opsættes igen
efter renovering (2019).
Kirkegårdsmuren mod nord nedtages og genopbygges. I samme
forbindelse fældes de 3 gamle lindetræer dels for at give lys og luft
til de 3 nyeplantede træer, men også fordi deres rødder skubber
muren ud mod vejen (2020).
Udskiftning af buksbum til taks ved gravstederne fra kirkens østgavl
til hækken ved materialepladsen mod syd (2019).
Omkostninger indarbejdes i budget 2019.
4. Syn 5/4-18 – Gylling

Synsrapporten gennemgået og taget til efterretning.
Gammel skade på kapellet er ikke murbier, men sømhuller
Hovedpunkter:
Kirken:
2 x taginddækning ved vest-gavl – inden 2019
Tag understryges - (alm. rep.)
Trappe i klokketårn maling – inden 2020
Rep. kalk indvendig i kirken (et hjørne der altid - i fugtige perioder har været vanskeligt at holde pænt. "Kalk-konsulent" var ved
kalkning 2012 opmærksom på opgaven - og anbefalede, at
"menighedsrådet lavede løbende vedligeholdelse i et meget
begrænset omfang i hjørnet) – skal udbedres inden 2020
Kapel:
Småting (løses løbende)
Graverbygning:
Småting (løses løbende)
Kirkegård:
Ingen gennemsyn - igangværende omlægning.

5. Arrangementer/Evaluering
mv.
1. Høstgudstjeneste

Præstegård:
Ingen gennemsyn grundet den kommende renovering.
1. Høstgudstjeneste
Vi afprøver koncept med afholdes af kun en høstgudstjeneste og i år
foregår det på Alrø den 23/9-18.
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Evaluering:
1. Skærtorsdag Gylling
2. Langfredag Alrø

6. Distriktsforeningen –
sammenlægningstanker
(bilag)

7. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
Persondataforordning,
arkivering mv.
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø
6. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Status i forhold til sikring af
gravsten
7. Præstegårdsudvalg
Status i forhold til
præstegårdsrenovering.
8. Kommunikationsudvalg
Status 1. fælles
pastoratskirkeblad
9. Medarbejderrepræsentant
10. Stiftsråd v. BMR

Menighedsrådsmøde
Den 18/4-2018 kl. 19-22
i Alrø Forsamlingshus

Nr. 16 / 2016-2020

Startende med høstgudstjeneste i kirken og herefter mindre
traktement og arrangement med Søren Jensen (tidl. Organist i
Ørting) i forsamlingshuset. Arrangementet afholdes i samarbejde
med Gylling Fritidsskole.
ML er tovholder og kontaktperson til Fritidsskolen.
Traktement aftales på mødet i august.
Evaluering
1. Skærtorsdag Gylling: Godt og hyggeligt. Ca. 42 deltagere.
2. Langfredag Alrø: Fint.
Distriktsforeningsfunktionen skal og bør drøftes med de to personer
der i Aarhus Stift er valgt til Landsforeningen.
Hvis Distriktsforeningerne ikke fungere har vi ikke fødekæden til
Landsforeningsbestyrelsen.
Vi anbefaler, hvis det er nødvendigt, at vi slår os sammen med
øvrige Distriktsforeninger.
1.
Databeskyttelsesforordning
Der er netop i eftermiddag kommet anvisninger og oprettet et
grupperum på DAP om forordningen, hvorfor materialet ikke re nået
gennemlæst.
Vi skal bla. have fundet en sikker løsning i forhold til kommunikation
til og fra gravere (Gylling og Ørting/Falling). LR drøfter dette med
formand i Ørting/Falling.
Arkiveringskursus 11/4 med deltagelse af MCV og LR
Arkivet på Den Digitale Arbejdsplads (DAP) blev gennemgået på
kurset. Der blev undervist i oprettelse af mapper/undermapper,
arkivering/navngivning/omdøbning af dokument, finde et dokument
og beskyttelse af et dokument mod sletning.
Der findes diverse materiale om arkivering under Håndbøger på
DAP.
MVC/LR laver, ud fra forslaget om mappeopbygning fra Ole
Feldinger, et tilrettet oplæg til arkivering af Gylling-Alrø
Menighedsråds dokumenter. Forslag om undervisning af hvert
enkelt menighedsrådsmedlem inden udgangen af året.
LR tovholder på ”projektet”.
Arkivering sker i henhold til forvaltningsloven.
2.
Kontaktpersonmøde – strejkesnakken fyldte meget.
Databeskyttelsesforordningen drøftet.
3.
Afskeds- og velkomstreception kl. 15-17 fredag den 20/4.
TFL sørger for gave specielt fra G-A menighedsråd.
Blomst til begge – plus gave til Inga.
4. intet
5. intet
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6.
Gylling:
DBS og MVC har gennemgået gravstenene. Vi har 5 stk. i lapidarium,
plus to på kirkegården, som skal finansieres af puljemidlerne.
Alrø:
Fem sten, som skal hentes af stenhugger.
Jens T. Pedersen indberetter selv APV ift. sikre gravminder.
Ørting/Falling har slettet lapidarium fremover. Der skrives herom i
næste kirkeblad. Vi nedlægger IKKE lapidarium på Gylling og Alrø
Kirkegårde.
Inspirationsturen den 26/4 afvikles med 8 deltagere.
7.
På møde d.d. med Arkitekt Jette Frost Larsen er det besluttet, hvem
der skal give tilbud på renoveringsprojektet. JFL henvender sig til de
tre arkitektfirmaer og beder dem melde tilbage om de ønsker at
afgive bud.
8. Deadline er 1/5, hvor alt materiale skal ligge hos koordinator Lise
Laursen. Fra Gylling leverer vi fotos af konfirmander og et skriv om
processen for præstegårdsrenoveringen samt information om
Familiesogneudflugten den 10/6.
Vi har ikke navne med på døbte/døde i sognene i den seneste
periode. Dette kræver skriftlig tilladelse og disse er ikke indhentet.
Der er givet tilladelse fra konfirmandforældre til at fotos må bringes.
9. Virusprogram indkøbes – DBS og TLF aftaler nærmere.
Tujaer ved præstegårdens hovedindgang bør udskiftes.
Mos vælter dagligt ned fra præstegårdstaget og ind i gårdspladsen.
Besluttet at graver/gravermedhjælper rydder op x 1 ugentligt.
8. Punkter til næste møde
16/5-18 i Alrø
Forsamlingshus
MØDEPLIGT

9. Evt.

10. Konference 25.-26. maj som afsluttes med Stiftsrådsmøde.
Budget 2019
Gavepolitik
Storpastorats navn (Forslag: Hads Herred Søndre Pastorat eller Hads
Herred Fjordpastorat)
Visionsdag
Skov samt kirkens areal v. Sønderby, Alrø
Fællesarrangement storpastoratet ”Fordelene ved at være et
storpastorat”
OBS - Ekstraordinært møde 1/5 – Budget.
Mødet den 1/5 indledes med snak med Provst Dorte R. Sørensen, da
denne havde taget fejl af datoerne og ikke kom til aftenens møde.
Møllegudstjeneste fastlagt til den 9/9-18.
Familiesogneudflugten går til Gl. Estrup.
Foredrag i Ørting med Ole Hartling. Der var mange deltagere fra
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Gylling området, som vi sjældent ser til vores arrangementer.
EM deltager på Landsforeningens årsmøde som en af
repræsentanterne valgt på Distriktsforeningens generalforsamling.
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