Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 20/9-2017 kl. 19-22 i Alrø Forsamlingshus

Tilstede:

Fraværende:
Referent:

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

Dagsorden/referat:

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af drøftelses punkt.
Pkt. 9 Møder mv.
Pkt. 10 Skære-/staudehave Alrø Kirkegård.
Pkt. 11 Henvendelse vedr. mindestage/fællestage Gylling Kirke.
Pkt. 12 Gennemførelse af helhedsplan Gylling Kirkegård.
Efterfølgende punkter rykker.
1.
Resultat af drift kr. -40.589 (ifølge revisor kr. 24.411)
Balancesum
kr. 1.162.079
Egenkapital
kr. 384.667 (ifølge revisor kr. 449.667)
Hensættelser kr. 533.379
Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:
Resultatopgørelsen indeholder en udgift på kr. 65.000, som ikke er
afholdt, og som ikke er dokumenteret med en faktura. Beløbet er
ligeledes medtaget som skyldig omkostning på kreditorer. Beløbet
vedrører automatisk dørlås og er medtaget i note 2 (kirkebygning),
konto 223130 ”Anskaffelser – inventar mv.”

2. Regnskab 2016
1. Revisionsprotokollat Alrø
2. Revisionspåtegning Alrø
3. Revisionsprotokol. Gylling
4. Revisionspåtegning Gylling
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2. Fremlagt og taget til efterretning.
Der er følgende konklusion med forbehold:
Kirkekassen har medtaget en udgift på kr. 65.000 i regnskabet, som
ikke er afholdt. Udgiften er medregnet i resultatopgørelsen smat i
skyldige omkostninger. Resultatopgørelsen burde udvise kr. 65.000
højere, i alt kr. 24.411. I ”Finansiel status” burde skyldige
omkostninger udvise kr. 65.000 lavere, egenkapitalen burde udvise
kr. 65.000 højere, heraf frie midler kr. 289.255.
3.
Årets resultat kr. -159.434
Egenkapital kr. 644.549
Hensættelser kr. 1.460.719
Balancesum kr. 2.280.022
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger
4. Fremlagt og taget til efterretning.
3. Pastoratsrådsmøde
den 13/9-17 v. LR/BMR/ML

Orientering om drøftelserne på mødet omhandlende
Pastoratsrådets arbejdsområder, samarbejde om kirkeblad mv.
Referatet videresendes til menighedsrådsmedlemmerne.
Gylling-Alrø Menighedsråd ønsker drøftelse af evt. fælles
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4. Lapidarium / principper for
kassation af gravminder
v. EM/MVC
5. Gylling Kirkegård,
naturgravsted
– til efterretning v. LR
6. Gylling Kirke –
aflastningsklokker
7. Drøftelse af Betænkning
1667 – Menighedsrådsvalg i
fremtiden – evt. Høringssvar
8. Arrangementer /evt.
kommende arrangementer:
1. Evt. løse ender:
- Sogneudflugt Gylling 23/9
- Høstgudstj. Alrø 24/9
2. Julekoncert 3/12-17
3. Kirkekaffe o.lign:
- Gylling 29/10
- Sangaften Gylling 7/11
- Papaya Koncert
4. Kirkehøjskole 20/1-18
Tovholder / praktiske opg.
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hjemmeside (på provstiplan). Tages med til formandsmødet i
oktober.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal beskrive gravminder:
DBS, BMR, EM samt Tove Lave.
BMR indkalder til møde.
Der er rettet endnu en henvendelse vedr. nedsættelse af urne i den
kommende "naturlund". Ønsket kan imødekommes på samme
vilkår som besluttet på menighedsrådsmødet 17/8-17, hvis familien
ønsker det.
EM tager kontakt til Falling Kirkes kirkeværge. for drøftelse af sagen
og deres evt. stillingtagen til sagen.
Klokkekonsulenten kontaktes for nærmere beskrivelse af årsag til
brug for aflastningsklokke.
Provstiet har indsendt høringssvar, som vi kan tilslutte os.
1. Sogneudflugt:
Der er styr på opgaverne – omkring 40 deltagere.
Høstgudstj. Alrø:
Kort orientering v. BMR om opgaver.
2. Afholdes i Alrø Kirke 3/12 kl. 16. – Servering efter koncert: YKS.
3.
Kirkekaffe efter gudstjeneste i Gylling 29/10 - ansvarlig: MVC/EM
Kirkekaffe efter Sangaften i Gylling 7/11 – ansvarlig: LR spørger TF.
Kirkekaffe efter Papaya Koncert 12/11 – ansvarlig: BMR.
4. Provstiets kirkehøjskole 20/1-18.
BMR er tovholder – YKS, DH og TLF vil også hjælpe.

9. Møder mv.
1. Formandsmøde 23/10
2. Menighedsr.møde 26/10
3. Menighedsmøde 19/11
4. Menighedsr.møde 22/11

1. BMR deltager i stedet for LR. Ønske om at få drøftelse af
konfirmandundervisning på dagsordenen samt hjemmeside for
hele provstiet.
2. Afholdes på Alrø – muligvis afbud fra LR – suppleant skal i så fald
indkaldes. DH er orienteret.
3. I Gylling – husk servering.
4. Starttidspunkt ændres til kl. 19.30. Afholdes i Gylling.
Der er mødepligt.

10. Skære-/staudehave Alrø
Kirkegård

Der er modtaget tilbud fra Gartner – i alt kr. 8.680 incl. moms.
Tilbuddet accepteres og arbejdet igangsættes.
Rionet / stolper / afskærmning snegle er omkostninger som kommer
oveni. MVC foreslår, at der også plantes græsser.
Ørting-Falling graverne skal klargøre jorden før tilplantning.
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11. Henvendelse vedrørende
mindestage/fællesstage
Gylling Kirke

Henvendelsen er drøftet. Der er enighed om, at vi ikke kan have
levende lys i en kirke uden opsyn.
Kunne være en god idé til særlige gudstjenester, så som Allehelgen.
Dette drøftes på et senere tidspunkt.
Helhedsplan for Gylling Kirkegård er godkendt af provstiudvalget,
herunder omkostninger på kr. 317.500, incl. moms.
Der gives en anlægsbevilling til formålet i 2018 på kr. 175.000.
Restfinansiering ved anlægsbevilling i 2019.
I planen indgår maskintimer/gartner – KHL har tilbudt at udføre
ekstra timer ift. gartnerarbejdet.

12. Gennemførelse af
helhedsplan Gylling
Kirkegård
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Der bliver praktiske opgaver, som graver skal udføre, fx fælde
birketræer samt tujaer. Ifølge EM skal det godkendes af provsten, at
vi ønsker at igangsætte fældning af de store træer, som led i den
godkendte helhedsplan. EM afklarer om provsten skal godkende, før
de store træer kan fældes.
Cypres langs vej mod kapel er ret grimme – MR godkender at disse
fældes. Der er ikke taget stilling til hvad der skal ske på stedet i
stedet.
Tujahække langs diget skal beskæres for at bøgehækken kan
placeres. Gravstedsejer skal informeres om, at hækkene forsvinder
og der i stedet plantes bøgehæk. Kirke- og kirkegårdsudvalget
drøfter dette på deres næste møde.
Kirkegårdsudvalget aftaler, hvem der er tovholder på gennemførelse
af helhedsplanen.
13. Nyt fra præsten v. ML

KHL ansættes til det anførte arbejde.
UDGÅR

14. Orientering fra:
1. Formand
Endelig ligning 2018,
budgetsamråd, valg til
Stiftsråd og provstiudvalg,
DAP mv.

1. Provstiudvalget har udmeldt endelig ligning til Gylling-Alrø
Kirkekasse. Ligning til drift: Kr. 1.785.000, Ligning til anlæg: Kr.
200.000 til opstart af projekt vedr. Gylling præstegård, Kr. 175.000
til helhedsplan for Gylling kirkegård.
Budgettet skal tilpasset og godkendes på menighedsrådsmøde og
herefter indleveres i økonomiportalen.

2. Kontaktperson

Orientering om valg til Stiftsråd – og valg til provstiudvalg.

3. Kasserer

DAP support har endelig meldt tilbage, at man endnu ikke har løst
problematikken mht. mails/arkiverede bilag fra det tidligere Alrø
Menighedsråd.
LR udfylder Brugerundersøgelsen på DAP.

4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø
Status projektbeskrivelse
El/sikringsskab, tilbud fra
Dansk Kirkekalk mv.
6. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Status på Helhedsplan Gylling

Opfordring til at tilmelde sig Distriktsforeningens arrangement
”Besøg på Landsforeningens kontor”.
Check forsogifolkekirken.dk og læs mere om de igangsatte forsøg.
Nyt lønsystem i FLØS fra 1/1-18.
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Kirkegård mv.
7. Præstegårdsudvalg
Orientering møde 6/9-17,
bortforpagtningsaftale
præstegårdsjord mv.
8. Kommunikationsudvalg
"Annoncering", Kirkeblad mv.
9. Medarbejderrepræsentant
10. Provstiudvalg
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2. DBS på efterløn fra hjemmeplejen 1/10-17.
Afholdt møde med personalekonsulent og 3F – ansættelseskontrakt
er tilpasset.
GRUS samtaler afholdes først i oktober.
3. BDO har meddelt kasseeftersyn. Inga har i den forbindelse bedt
om diverse oplysninger i forhold til ansatte, som har fået udleveret
multimedier mv.
Mobile-Pay aftale kræver underskrift fra alle MR medlemmer.
4. Der var flere løse tagsten end først forudset på kirke og
præstegård. Den nødvendige understrygning udføres. Udgiften
større end først antaget.
Buller Hermansen (BH) har ønsket at udstille enkelte ting i kirken. Vi
kan ikke tegne forsikring uden at have en selvrisiko på kr. 10.000.
BH opstiller kunstværk i våbenhuset og evt. ved alteret og tager selv
risikoen for dette. Der kommer forslag fra BH.
BH foreslår nye vaser til alteret.
Ansøgning om renovering af kirkedige afv. Stiftets behandling (1-2
måneders svartid).
5. Kontakt til Erik Smithelektriker – aftalt møde den 29/9 – der
udarbejdes projektbeskrivelse.
Dansk Kirkekalk er endnu ikke kontaktet.
Alrø kalker nu kun kirken hver 3. år.
6. Se pkt. 12.
7. Afholdes møde med arkitekt Jette Frost Larsen den 2/10 om
projekt præstegårdsrenovering.
Intet nyt om udhus.
Præstegårdsjord – forpagtningsaftale forlænges for en fem årig
periode.
8. intet nyt
9. intet nyt

15. Visioner
Fortsættelse af snak fra
visionsmødet 10/9-17.

16. Punkter til næste møde
26/10-2017
Punkter til dagsordenen skal

10. Kapel kommer i udbud til foråret 2018. – se ref.
www.odderprovsti.dk
LR har med baggrund i:
- notaterne fra visionsmødet
- arbejdsgruppens udsendte materiale om visionsarbejde
- dagsorden for visionsmødet
udarbejdet et forslag til ”Visions-arbejdsdokument”.
På næste menighedsrådsmøde drøftes MISSION.
LR retter de slåfejl mv. der er i dokumentet og rundsender til alle.
Budget 2018
Visioner
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være formanden i hænde
senest den 17/10-17
17. Evt.
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Der har igen i får været problemer på Kirkens strandgrund på Alrø.
Man må ikke overnatte på grunden, men der har igen været
autocampere, som gør det. Endvidere også problem mht. affald.
Hvad gør vi – kunne der laves hegn, så de ikke kan køre derned.
Sagen skal drøftes inden det igen bliver sæson for autocampering.
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