Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 24/4-19 kl. 19.00-22.00
i Alrø Forsamlingshus

Tilstede:

Referent:

Marianne Lyst (ML), Lone Riis (LR), Bente Midtgaard Rasmussen
(BMR), Erling Mikkelsen (EM), Yvonne K. Sørensen (YKS), Jørgen
Jensen (JJ), Dorte Hermansen (DH), Medarbejderrepr. Dorthe B.
Sørensen (DBS), suppleant Inge Kjær Nielsen (IKN), suppleant Tove
Forsberg (TF)
Susanne Larsen (SL), Kirkeværge Annette Liboriussen (AL), Sonja
Nicolaisen (SN), Trine Ladegaard Fogh (TLF)
LR

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Gylling Kirke og kirkegård
Provstesyn
3. Alrø Kirke og kirkegård
1. Syn 3/4-2019
2. Kirkens areal v. Sønderby

Godkendt.
Drøftelse af eventuelle opmærksomhedspunkter inden provstesyn
den 25/4-19.
1. Det undersøges, hvad det koster at ompolstre knæfald, da
kanten er meget skarp. BMR undersøger pris.
Knæfald prioriteres højere end maling af opgang + kontorlokale i
kirkens faciliteter i Forsamlingshuset.

Fraværende:

4. Fjordpastoratet Status præsteansættelse

5. Arrangementer/Evaluering
mv.
1. Alrø Sognetur 23/5-19
2. Visionsmøde/Sommerafslutning 26/6 kl. 17-20
6. Aktivitetsudvalg
Tilbagemelding fra Kirkens
Venners møde 6/4-19
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2. Det flyder med bådvrag og andre ting på kirkens areal. AL
arbejder videre med at finde en løsning på problemet.
Orientering om ansættelsesudvalgets arbejde/samarbejde.
Drøftet medarbejderrepræsentants deltagelse ved "samtalebordet"
og referentfunktion. BMR orienterer ansættelsesudvalget om
holdningen.
Drejebog/spørgsmål til samtalerne videresendes fra BMR til hele
menighedsrådet.
1. Annoncering på de sociale medier + hjemmeside + Alrø Avisen.
BMR sender beskrivelse. Pris kr. 100 pr. person.
2. BMR/LR planlægger. Mødet er for præst, menighedsråd,
suppleanter og ansatte.
Kirkens Venner har holdt evalueringsmøde og ønsker at fortsætte
med uændret struktur. Man har gennemgået/revideret listen over
deltagelse/hjælp ved aktiviteter.
Bl.a. er der forslag om kirkekaffe efter alle 10.30-tjenester.
Kirkens Venner har i samråd med ML, kirkesanger og organist
planlagt to salmesangsaftner i de lokale kirker, formodentlig den
12/6 + 10/7.
Der er pt. 14 frivillige i Kirkens Venner. IKN sørger for indlæg om
brug for flere hænder til det frivillige arbejde. Skal i det kommende
kirkeblad.
Drøftet, hvordan vi sikrer, at arrangementer i de tre menighedsråd
koordineres, så vi ikke overlapper hinanden. Fælles kalender?
Punktet skal drøftes på næste møde i pastoratsrådet.
Der skal afsættes nogle midler, som Kirkens Venner kan disponere
over ift. arrangementer.
DH sender referat fra evalueringsmødet ud til alle i menighedsrådet.
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7. Totalrenovering
præstegården - status
8. Nyt fra præsterne

Vi afventer fortsat på afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

9. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø
6. Præstegårdsudvalg
7. Kommunikationsudvalg
8. Medarbejderrepræsentant
9. Stiftsråd v. BMR
10. Den Fælles
Menighedspleje
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Gudstjenesteplan er udarbejdet – udsendes inden længe.
Princippet for fordeling af gudstjenester er "lige meget til hver kirke"
hen over sommeren.
Indsættelse af ny præst forventes 18/8-19 i Gylling kl. 9, Hundslund
kl. 11 og Ørting kl. 13 med reception efterfølgende i Sognehuset.
Høstgudstjeneste ved Gylling Mølle bliver 15/9-19 kl. 10.30 , Torrild
Kirke kl. 14 og 22/9-19 kl. 10.30 i Ørting Kirke.
Interview i forbindelse med konfirmandevalueringen er afholdt d.d.
Salmebøger + div. er indkøbt til konfirmanderne.
Organisten i Hundslund og ML laver musikgudstjenest - planlægges
til Falling Kirke den 29/9-19.
Præsterne i Kystpastoratet og Fjordpastoratet har afslået at tage
præstepraktikanter i efteråret 2019.
Vibeke Døssing og Anne Mette Fruelund har praktikanterne i
efteråret 2019.
Midt juni tømmes præstegården og derefter skal vi have løst ML's
overnatningsproblem.
Der skal laves logo for Fjordpastoratet – og dette skal bl.a. bruges på
embedsstempel. Drøftes på næste pastoratsrådsmøde.
1. Formand/næstformand:
Orientering om AUB, konfirmandtilmelding digitalt, sikkerpost.
2. Kontaktperson:
Referat fra medarbejdermødet i marts er modtaget. BMR
rundsender til alle. Der er ifølge DBS uoverensstemmelser mellem
referatet og det der blev talt om/orienteret om på mødet.
3. Kasserer:
intet.
4. Kirkeværge Gylling:
Omlægning af kirkegården går efter planen.
Der arbejdes med at etablere en blomsterplads med den smukke
sokkelsten, som EM har omdannet på flotteste vis.
Orientering om arbejdet med stensikringen er modtaget fra Ulrik
Hauger, Miljøhuset. EM kontakter Miljøhuset for afklaring af diverse
spørgsmål.
5. Kirkeværge Alrø:
Information om klokkestabel.
6. Præstegårdsudvalg:
Se pkt. 7.
7. Kommunikationsudvalg:
Deadline næste kirkeblad er den 9/5 for aflevering af stof til Lise
Laursen. Korrekturmøde 14/5 i Ørting.
Arbejdsgruppen omkring fælles hjemmeside for Fjordpastoratet har
holdt første møde.
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8. Medarbejderrepræsentant:
Højtaleranlæg laves tirsdag i kommende uge.
I forbindelse med omlægning af kirkegården er der fjernet hække og
flere steder er der hække med "ar", hvorfor graver vil udskifte
hækplanter de steder, hvor det ser værst ud.
Graver har renoveret og plantet nye takshække ved urneravstederne
mod syd..
9. Stiftsråd:
Møde i diakonudvalg 9/5 og næste møde i Stiftsrådet 29/5

10. Budget 2020 – drøftelser
forud for møde med
repræsentanter for
provstiudvalget den 30/4-19

10. Den Fælles Menighedspleje:
Alene én ansøgning til konfirmationshjælp er modtaget.
Årsmøde den 30/4 kl. 16.30 i kirkecentret.
I forbindelse med budget 2020/2021 vil en ny model blive taget i
brug. Provstiudvalget vil holde møder med det enkelte
menighedsråd om tankerne for det kommende års budget.
Input til mødet med provstiudvalget er drøftet.
TLF og LR deltager i mødet den 30/4-19 kl. 8.30.
Ekstraordinært budgetmøde, hvor vi kan drøfte og tilrette
budgetudkastet, er fastlagt til den 15/5-19 kl. 18 i Alrø
Forsamlingshus således, at vi kan nå at have et indleveret budget
klar til godkendelse på menighedsrådsmødet den 22/5-19.

11. Punkter til næste møde
den 22/5-19 i Alrø
Forsamlingshus
Forplejning: JJ
12. Evt.

Der er deadline for aflevering af budgetudkast den 1/6-19.
Budget 2020
Afskedsreception SN

Højskoledag 2020: Planlægges af BMR, ML, TF og Helge Kjær Nielsen
(HKN). HKN/ML indkalder til møde.
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