Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 24/10-2018 kl. 19.30-22.00
i konfirmandstuen, Gylling Præstegård

Nr. 21 / 2016-2020

Tilstede:

Fraværende:
Referent:

Marianne Lyst (ML), Lone Riis (LR), Bente Midtgaard Rasmussen
(BMR), Trine Ladegaard Fogh (TLF), Marianne V. Christensen (MVC),
Yvonne K. Sørensen (YKS), Susanne Larsen (SL), Jørgen Jensen (JJ),
Dorte Hermansen (DH) som suppleant for Erling Mikkelsen (EM).
Medarbejderrepr. Dorthe B. Sørensen (DBS)
Erling Mikkelsen (EM)
LR

Dagsorden:

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Punkterne 8 - 9 – 12.2 – 16 – 17 udsættes.

2. Endelig godkendelse og
underskrift af referat fra
mødet den 19/9-18
3. Årsregnskab 2017
1. Revisionsprotokollat
2. Revisionspåtegning
4. Kvartalsrapport pr. 30/9-18

Godkendt og underskrevet.

5. Budget 2019 - endelig
godkendelse

Gylling-Alrø Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 38012037, Budget 2019,
, Endelig budget afleveret d. 23-10-2018 12:35

1. Fremlagt og godkendt.
2. Fremlagt og godkendt.
Fremlagt og godkendt.

Fremlagt og godkendt.

6. Vedtægter ny kirkeværge,
Alrø
7. Ny struktur Odder Provsti

Der er en mindre difference i forhold til det af Odder Provsti
udsendte brev fra 14/9-18 om endelig ligning for 2019, men det
skyldes ifølge Regnskabskontoret, Heidi Ilsøe, en slåfejl fra provstiets
side i skrivelsen. kr. 500 skal flyttes fra renovering af udhus til
helhedsplan for Gylling Kirkegård.
Den eksisterende vedtægt, som er godkendt 18/5-2017, er
gældende for ny kirkeværge på Alrø og skal ikke tilrettes yderligere.
Provsten har anmodet ML om at indkalde til et fællesmøde for alle
menighedsråd, som skal finde sted 29/1-19. Marianne vil snarest
sende denne invitation ud og vi håber naturligvis flest mulige vil
deltage. LR afklarer med de øvrige formænd og ikke det vil være
fint, at også suppleanter og medarbejderrepræsentanter deltager.
Processen med præsteansættelse starter allerede i pastoratsråds
sammenhæng på mødet den 5/12-18. Det er vigtigt, at
menighedsrådene, hver især får tid til gode snakke om, hvad det for
en præst vi i fællesskab skal ansætte.
Vi undrer os over, at mødet ikke drøftes og planlægges i fællesskab
med menighedsrådenes formænd.
Enkelte kommentarer fra drøftelserne:
I høringssvaret fra biskoppen er der ikke taget stilling til de
konstruktive forslag, som de tre menighedsråd i Fjordpastoratet
påpeger. Der er ingen afklaring på om præsterne fortsat skal bakke
op om begravelser mv i Odder.
Det fælles høringssvar fra Fjordpastoratet er sendt rettidigt til
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Biskoppen. Bjarne Skipper har anmodet om et svar på fejlen.
De fakta tal, som bruges til sammenligning af antal
begravelser/bisættelser og øvrige kirkelige handlinger er ikke
korrekte.
Vigtigt, at præsterne fremadrettet ikke har praktikanter længere.
Den fælles kirkehøjskole stopper efter denne sæson.
Hvad med hullet fra Sonja stopper og til en ny er ansat?
Vi vil gerne, at biskoppen får et reelt billede af, hvordan processen
har været og at vi sidder en stor gruppe mennesker, som er dybt
frustrede.
Forslag om at læse:
Biskoppens nyhedsbrev fra i sommer.
Kristelig Dagblad – indlæg fra biskoppen + "svar" fra Anna Von
Lowzow. LR videresender artiklerne.

8. Kirkegårdsvedtægter
tilretning
9. Endelig beslutning om
renovering af kirkemur mod
nord samt fældning af træer
mod nord – Alrø.
10. Urne/kistebegravelse i
”Lunden”, Gylling v. MVC

11. Usikre gravsten

12. Præstegårdsrenovering
1. Status
2. Oprydning præstegård /
Otto Møllers mindestue

Følgende deltager i mødet med Biskoppen den 6/11-18 kl. 19:
BMR, JJ, ML, TLF, YKS, LR, TF, SL– evt. DBS
LR videresender invitationen.
Udsættes
Udsættes

Kirke- og kirkegårdsudvalget lægger op til såvel kiste som
urnegravsteder. Urnegravsteder kan udvides således, at to
urnegravsteder svarer til et kistegravsted. Alle sten og plader skal
vende mod øst og være med sort skrift og ikke "hævet" skrift.
Sten max. 40x60 cm.
Stenene skal være ubehandlede/utilpassede natursten.
Gravstederne er fritliggende/ uplejet græs.
Alle usikre og farlige sten skal naturligvis sikres.
BMR kontakter Arbejdstilsynet for at tjekke op på fakta.
Herefter udfærdiges evt. skrivelse til Odder Provsti v v. LR/BMR.
LR regner med der kommer orientering på formandsmødet den
6/11-18.
1.
Planlægningsmøde 6 er d.d. afholdt med deltagelse af Jette Frost
Larsen, Arkitekt Per Kristensen + Peder Gram (totalrådgiver),
præstgårdsudvalget og LR.
Rådgiveraftale underskrevet af totalrådgiver og menighedsråd. LR
videresender til underskrift i provstiet.
Nøgler til præstegården udleveret.
Præstegården gennemgås den 29/10 sammen med teknikere.
Den 5/11-18 mødes arkitekten med Louise fra Slots- og
Kulturstyrelsen for en gennemgang.
Vi kan benytte præstegården indtil sensommeren 2019. jfr. tidsplan.
2. Udsættes
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13. Fælles Menighedspleje i
Odder Provsti / Basar arr. af
Kirkens Venner og Kirkens
Korshær v. YKS/LR

ML, YKS og LR har den 17/10-18 holdt møde med repræsentanter
for Kirkens Venner og Kirkens Korshær, som i fællesskab står bag
Basaren på Alrø.
Det er aftalt, at pengene fra basaren SKAL gå til hjælp til familier.
Sidste år blev Lions ikke ansøgt om midler til julehjælp, men alene
midler fra basarens overskud blev anvendt.
Der står for nuværende kr. 2.725 på vores konto for menighedspleje
ud af de ca. kr. 11.000, som Basaren donerede af deres overskud
sidste år.
Vi har ikke tilsluttet os den fælles menighedspleje før fra 1/1-2019,
så vi uddeler selv julehjælp i år.
Basargruppen skal drøfte, hvordan midlerne fremover skal fordeles,
men vores forslag er følgende:
1 del til Kirkens Korshær
1 del til Den fælles menighedspleje
1 del til Lokalt diakoni
Hvordan midlerne til lokalt diakoni skal anvendes er ikke helt på
plads. Idéer og behov for anvendelse af midler er velkomne. Sendes
til ML.

14. Arrangementer/Evaluering
mv.
1. Alle Helgen
”Tankeplader ” (TLF)
2. Menighedsmøde
den 21/11-18 kl. 19.30
3. 1. søndag i advent /
Familiegudstjeneste, Gylling
Kirke
4. Brandvagt
julegudstjenester
5. Alternativ
midnatsgudstjeneste (SL
indhenter pris fra Johannes
Hieronymus/Julie Bertelsen)
Evaluering:
1. Høstgudstjeneste
2. Plant et håb-plant et træ

Vi afventer afklaring på, hvor stort et beløb vi må donere skattefrit.
Næste møde i Den Fælles Menighedspleje er den 7/11-18.
1.
TLF har indkøbt ”hjerteplader”.
Udgåede juletræer skaffes evt. via Inge/Helge.
Et til hver kirke. Inge giver besked til TLF. Sættes i juletræsfod.
DBS klipper snore til hjerterne.
TLF orienterer Tove S Lave.
2.
Beretning: LR
Økonomi: TLF
SL bager kage.
BMR bager boller.
3.
Annonceres i Børnehave og skole og Alrø avis.
Vi afventer en tilbagemelding på om der arrangeres ”Væk
julemanden” – forslag om, at det måske flyttes til kirken
umiddelbart efter gudstjenesten.
4.
24/12 kl. 14.30 – Alrø: Tove / JJ
24/12 kl. 16.00 – Gylling: SL
25/12 kl. 9.30 – Alrø: Tove SL / JJ
26/12 kl. 11 – Gylling: Poul Tarzan Jensen
5.
Pris for 1 time kr. 10.000 – vi arbejder ikke videre med den løsning.
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Evaluering
1.
Tidspunktet er for sent en søndag aften.
Godt foredrag – hyggeligt – anderledes høstarrangement. Dog for
lidt ”høstagtig”.

15. Pastoratsråd
1. Kirkeblad
2. Omdeling af kirkeblad
Gylling Sogn

16. Gavepolitik
17. Visioner opdatering
(max. 15 min.)
18. Nyt fra præsten v. ML

19. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø
6. Kirke- og kirkegårdsudvalg
7. Præstegårdsudvalg
8. Kommunikationsudvalg
9. Medarbejderrepræsentant
10. Stiftsråd v. BMR

2.
Fin deltagelse og et rigtigt godt og hyggeligt arrangement.
Forslag om at sætte påskeliljeløg omkring flagstangen også.
Der skal så etableres trædesten.
1.
På møde 10/10-18 afholdt præsterne og en repræsentant fra hvert
menighedsråd møde med Lise Laursen, som er ansvarlig for at samle
materiale og lave den overordnede opsætning af bladet.
Der bliver tilrettet i bladet fremover, så der kommer en samlet
oversigt over gudstjenester og øvrige arrangementer mellem
Der er deadline 1/11-18. ML samler materiale til Lise Laursen.
YKS sender tekst om Alrø Kirkegård til ML.
2.
LR har ansvar for at få det løst.
Udsættes
Udsættes
ML og Sonja har lavet udkast til gudstjenesteplan. Hensyntagen til at
skulle være i alle kirker. Alle har lige meget krav på gudstjenester,
hvorfor sol og vind er forsøgt delt lige i denne plan.
Præsterne er på, hver 2. søndag. Derudover kommer der mange
arrangementer, hvor præsterne skal deltage.
ML og Sonja deles om menighedsrådsmøder i Ørting/Falling.
Der er indlagt en dåbslørdag i hver måned.
Der et ønske fra præsterne om, at kirkesanger og organist følger
præsten.
Højskoledagen på Alrø er flyttet til den 24/3-18, da Det fælles
Kirkelige møde i Provstiet er blevet flyttet til den dato vi først havde
sat os på.
1. Anmodning fra Gylling-fællesspisning for ældre om at deltage i
planlægningsmøde den 8/11-18. Fællesspisning forventes afholdt
29/11-18. Ønske om, at vi har mulighed for at deltage begge dage.
Ingen har meldt sig – LR meddeler dette til Rasmus Toftegaard.
2. I forbindelse med kontaktpersonmødet er der talt meget om
personaleudfordringerne ift. ny struktur.
BMR har muligvis brug for en KM-mail.
Kirkesangeren/Kirketjener i Ørting/Falling har opsagt sin stilling.
BMR holder møde 3/11-18 med Gitte og Inger om den nye struktur.
De ansatte deltager naturligvis i juleaften selvom det falder på en
mandag.
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3. Opsparingskonto fra Alrø Kirkekasse nedlægges og beløbet
overflyttes til konto for kalkning og pengene bruges til næste års
kalkning på Alrø.
4. intet
5. Kapellet er blevet kalket – ikke tilfredsstillende. Skal gøres om til
foråret. Stofledningerne i kirken er skiftet. De aftalte takshække er
nu plantet. De planter der er i overskud, skal slås ned. Fliser ved
skære-/staudehaven er lagt. Bord-/bænksæt indkøbes. Prisen lavere
end først oplyst.
Brandsyn på Alrø – enkelte fejl og mangler.
Projekt omkring reparation af murkrans er sendt til provstiet.
6. Der arbejdes med delvis ny placering af sten fra lapidarium
omkring de andre historiske ting.
KHL skal plante 25 træer (prydkirsebær, blomblomme, himmalayabirk) rundt på kirkegården og bøgehæk langs mur mod vejen.
Landmålerprojektet er snart afsluttet.
7. Se pkt. 13
8. Intet
9. Inger Larsen ønsker sig ny lampe over nodehylden. BMR bestiller.

20. Punkter til næste møde
21/11-18 i Alrø
Forsamlingshus
kl. 17.00-19.00

21. Evt.

10. Intet
Valg jfr. menighedsrådslovens §10.
Mødedatoer 2018 – LR udarbejder forslag.
Ny struktur Odder Provsti – status Fjordpastoratet.
Kirke- og kirkegårdsudvalg – fremtidig struktur.
Nytårsgudstjenester – evt. servering.
De Ni læsninger Alrø 16/12 – evt. servering.
Julekoncert Alrø 20/12 – evt. servering
TSL ønsker adgang til DAP – LR opretter.
Google-drev – undersøges om det er sikkert nok – ifølge TLF har
nogle kommuner godkendt det som sikket.
Autosvar på Thorkilds mail ønskes i forbindelse med ferie/fravær.
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