Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 17/1-2018 kl. 19-22 i Alrø Forsamlingshus

Nr. 13 / 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

Pkt. 10.7 Gorm Bull/Palle Hjorth med ”Morten Nielsen digte”
Pkt. 10.8 Prædikernes Bog
Pkt. 10.9 Evaluering af 1. søndag i advent
Godkendt.

2. Endelig godk./underskrift af
referat fra 20/11-17
3. Forventningsafstemning/
evaluering samarbejde
Snak ud fra følgende:
”Passer vores forventninger
til hinanden – hvad er godt og
hvad er skidt”
”Medbring tre positive og tre
negative ting – små som
store”
Har vi styr på
ansvarsområder/hvem gør
hvad?
1. Menighedsrådet
2. Kirke- og Kirkegårdsudv.
3. Præstegårdsudvalg
4. Kirkens Venner
Hvad skal der arbejdes
med/ændres på
fremadrettet?
4. Kirke- og Kirkegårdsudvalget
1. Principper for kassation af
gravminder – oplæg fra ad
hoc udvalg – v. EM
2. Kirkegårdsvedtægter
– jfr. mail fra Provstiet af
20/11-17
3. Flere farver på
kirkegårdene

Oplæg fra LR, ift. status på samarbejde og menighedsrådssammenlægning, mhp. en åben snak om forventninger til menighedsrådsarbejdet og til hinanden.
Derefter bordet rundt, hvor alle havde mulighed for at give udtryk
for deres oplevelse af samarbejdet og de såvel positive som negative
ting og udfordringer vi oplever.
Beslutning:
Sikre, at bilag og anden info ift. dagsorden altid tilgår suppleanterne.
Referat fra udvalgsmøder (præstegårdsudvalg) sendes ud til alle
menighedsrådsmedlemmer og suppleanter.
Hvis man har afklarende spørgsmål til et dagsordenpunkt, skal man
rette henvendelse til LR.
LR samskriver egne noter fra drøftelserne og rundsender til
menighedsrådsmedlemmer/suppleanter og
medarbejderrepræsentant, til brug for næste ”STOP OP SNAK”.

1. Referat fra arbejdsgruppens møde den 9. januar 2018 tages til
efterretning.
Principper for kassation af gravminder, opgaver vedr.
”gravmindepark” Gylling kirkegård samt retningslinjer for
gravminder på kirkegårdene Gylling og Alrø godkendt iht.
vedhæftede bilag 1.
Arbejdsgruppen udarbejder forslag i henhold til bilag 1.
Deadline midt i marts. Skal forlægges menighedsrådet d. 21. marts.
2. Udsættes
3. Med baggrund i tidligere drøftelser omkring mere farverige
kirkegårde (fx stauder/blomsterløg) besluttes det, at MVC og YKS
allerede nu arbejder videre med sagen, da det vil tage 1-2 år, inden
det vil kunne opleves.
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4. ”Plant et håb dag” efterår
2018
5. Ekskursioner:
- Kirkegårdskonf. 8/3
- Inspirationsbesøg ift.
”farverige kirkegårde –
grønne områder m.m.”
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4. Forslag om at lave en "Plan et håb"-dag til efteråret, hvor vi skal
have plantet de træer, der er med i helhedsplanen for Gylling
Kirkegård. Det kunne være en fysisk aktivitet med at plante et af
træerne, f.eks. for konfirmander eller anden målgruppe - og lægge
en masse blomsterløg - f.eks. for minikonfirmander eller andre børn
i skolen eller børnehaven/dagplejen. Det kunne kobles med en
særlig gudstjeneste om håb og/eller klima.
Disse tiltag vil være med til at give mere ejerskab til kirkegårdene og
markedsføre dem som begravelsessted, men også som rekreative
steder i lokalområdet. MVC laver en beskrivelse.
Mulig dato bliver i uge 43.
5. Flere ønsker at deltage i kirkegårdskonferencen. EM sørger for
fælles tilmelding. Interesserede skal give besked til EM snarest
mulig.

5. Nedlæggelse af gravsteder,
Gylling Kirkegård
Afd: A Rk: 2 Nr: 10 – 11
Afd: C Rk: 11 Nr: 3 – 4

Kirkegårdsudvalget planlægger inspirationstur til en eller flere
kirkegårde. Nærmere invitation til turen udsendes.
Gravsted: Afd: A Rk: 2 Nr: 10 – 11.
Gravmindet fjernes og kan kasseres.
Gravsted: Afd: C Rk: 11 Nr: 3 – 4.
Gravmindet fjernes og kan kasseres.

6. Alrø Kirke – Evaluering af
belysning på kirken

Flot med lys på kirken. Besluttet, at der fremover er lys på kirken i
perioden fra Alle Helgen til Hellig Tre Konger.

7. Katafalk

Der har været demonstration v. DanSand af muligheder for katafalk.
Der mangler dog, på provstiplan, en overordnet aftale med
bedemændene (grænsen mellem graver og bedemænd ift. opgaver
mv.). Derudover skal der laves en aftale om, hvor en katafalk skal stå
og hvordan den skal transporteres mellem kirkerne.
EM har bedt Kirkekontorleder Ole Feldinger drøfte og afklare
nærmere med provst Dorte Sørensen.
Vi afventer og fastholder vores beslutning vedtaget d.26/10-2017.

8. Fotografier
1. Billedlicens
jfr. mail af 5/1-18
2. Slideshow fra kirkerne,
henvendelse fra Forlaget
Mimiras

9. Tilbud på luftfoto af kirker
jfr. mail af 8/1-18

1. Når der bruges internettets billeder i fx
konfirmationsundervisningen, foredrag, ved gudstjenester eller
kirkelige handlinger, så kræver det en tilladelse. Billeder på nettet er
beskyttet af ophavsretten. VISDA (Visuelle Rettigheder Danmark)
har sammen med Landsforeningen af Danske Menighedsråd
udarbejdet en aftale, der giver styr på billedrettighederne, så vi
lovligt kan anvende alle de fotos mv. vi har brug for.
LR tilmelder.
2.Udsat
Udsat
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10. Arrangementer / Evaluering
mv.
1. Provstiets Højskoledg 20/1

1. BMR sender opdateret opgaveliste ud til alle tilmeldte hjælpere.

2. Nytårstaffel 23/2
3. Højskoledag Gylling 25/2
4. Russisk Kor 6/3
5. Landsindsamling
Folkekirkens Nødhjælp 11/3
6. Sogneudflugt (er)
7. Gorm Bull/Palle Hjorth
med ”Morten Nielsen digte”
8. Prædikernes Bog 18/3
9. Evaluering:
- 1. sø. i Advent
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2. Dato er meldt ud til alle. BMR har forhåndsreserveret mad. LR
sender invitationer ud. LR og BMR koordinerer og deler opgaver ud.
3. Mad er forhåndsreserveret. BMR laver køreplan og sender ud.
4. Koret bliver indlogeret hos BMR og TSL.
Der skal reklameres på Facebook, opslag, Alrø Avis, Kirkeblad,
KultuNaut mm.
5. TF sender info til LR som skal i kirkebladet, på Facebook og
hjemmeside. Start kl.10.00 i Gylling.
6. Sognetur d.23. maj – med udgangspunkt fra Alrø. (BMR og TSL
planlægger) og søndag d.10. juni – med udgangspunkt fra Gylling
(TFL, ML og SL planlægger).
Medtages i Kirkeblad, Facebook og Alrø Avis. Tekst sendes til LR.
7. Fastsættes til 6/5-2018. Pris kr. 7.000. Klokkeslæt afventer.
Der skal reklameres på Facebook, opslag, Alrø Avis, Kirkeblad,
KultuNaut mm.
8. Afholdes den 18/3- 2018 – indsamling til fordel for
menighedspleje i stedet for entré.
Tilmelding til arrangement efter først-til-mølle- princippet).
LR tager imod tilmeldinger.
Der skal reklameres på Facebook, opslag, Alrø Avis, Kirkeblad,
KultuNaut mm.
Øvrige praktiske ting tages op på menighedsrådsmødet i februar.
9. Positive tilbagemeldinger fra deltagende familier.

11. Mødedatoer mv.
1. Kirkesyn 5/4 – afbud LR
2. Menighedsrådsmøde 18/4
- afbud ML (ferie)
12. Visioner

1. BMR deltager i stedet for LR.

13. Nyt fra Gylling Lokalråds
arbejde med Udviklingsplan
– møde afholdt 10/1-18,
v. ML og MVC

Vi er blevet bedt om at skrive noget om kirken og visioner til brug for
den kommende udviklingsplan for området, som Gylling Lokalråd
arbejder med. LR sender Torrild Udviklingsplan rundt som
inspiration.
Ansvarlig for tekst: MVC, ML, DBS, (LR)

14. Nyt fra præsten v. ML

ML og Hanna Nissen skal til KBH lørdag d.10/03-2018 med deres
konfirmandhold. YKS og TFL deltager.
Mini konfirmander i uge 10. TFL bager boller. BMR bager kage.

2. Vi fastholder datoen.
Udsættes til mødet i februar, hvor der afsættes god tid til at komme
videre. Oplæg til ”Hvor langt er vi og hvordan kommer vi videre”
udsendes forinden.
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15. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
Evt. nyt fra Provstiudvalg,
generalforsamling i
Distriktforeningen 27/2-18,
Pastoratsråd mv.

1. Den 23/1-18 afholdes Pastoratsrådsmøde i Gylling. Vi er ikke
kommet videre med beslutningerne fra sidste Pastoratsrådsmøde.

2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
Status kirkegårdsdige,
låge mod præstegårdshave,
godkendelse af digital
protokol/opbevaring af
denne mv.
5. Kirkeværge Alrø
6. Kirke- og kirkegårdsudvalg
7. Præstegårdsudvalg
Orientering om
skimmelsvampe,
renoveringsplan, status
projekt udhus mv.
8. Kommunikationsudvalg
9. Medarbejderrepræsentant
10. Stiftsråd v. BMR
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Den 29/1-18 afholdes repræsentantskabsmøde i Fritidsskolen kl. 20.
Der er Tine Mynster koncert kl. 19-20 før repræsentantskabsmødet.
MVC og Dorte Hermansen deltager.
Den 29/1-18 deltager graver, kirkeværger, kasserer og formand i
møde om ”Aktuelle udfordringer for kirkegårdsdriften i Odder
Provsti”.
Den 8/2-18 deltager formand og kasserer i møde med BDO Revision.
Samme aften drøftes også menighedsrådenes elektroniske
arkivering.
Den 27/2-18 afholdes der generalforsamling i Distriktsforeningen for
Odder/Skanderborg – opfordring om at deltage. EM deltager. Man
sørger selv for tilmelding. Landsforeningen af menighedsråd holder
årsmøde fra den 8.-10. juni. På generalforsamlingen vælges, hvem
der fra Distriktsforeningen skal deltage som delegerede.
2.TSL skal sygemeldes pga. operation.
APV skal udarbejdes – dato aftales med Ulrik Hauger, Miljøhuset.
OA får lavet nøgle til kirkesanger til Alrø Kirke.
3. Inga Andersen, Regnskabskontoret fratræder sin stilling med
udgangen af april 2018. Regnskabskontorets bestyrelse afholder
ansættelsessamtaler d. 19. og evt. 22. feb.
Brandsoft fungerer endnu ikke for alle kirkegårde, men stor ros til
Gylling-Alrø, hvor det virker. TLF bliver administrator for
Brandsoftsystem.
Nyt lønsystem fungerer dårligt.

4. Kirkegårdsdige:

Der indhentes prisoverslag over istandsættelsen. Overslaget
indsendes til provsten til brug ved behandlingen af ansøgning om
finansieringen.
Låge mod præstegårdshaven
Der er opsat en ny hvid låge i kirkegårdsdiget.
Digital protokol godkendt af provstiudvalget.
5. Nyt lys i våbenhuset – flot og virker godt.
For dårligt lys ved toiletter på kirkegården, elektriker er på sagen.
Sikringsskab skal drøftes på næste menighedsrådsmøde. Erik Smith
har fremsendt forslag. Punkt på dagsorden 21/2.
OA fremsender bilag fra Erik Smith til LR.
6. Der er indhentet to tilbud på jordarbejder på Gylling kirkegård.
Det løber op i ca. 85.000 kr. Arbejdet vil blive igangsat i marts.
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7. Præstgårdsudvalget har på seneste møde konstitueret sig på ny
med følgende udfald: EM ny formand, SL sekretær.
Orientering om skimmelsvampe:
Teknologisk Institut v/Frede Fruergaard Møller har lavet en meget
grundig undersøgelse af fugt og skimmelsvamp (en mikrobiologisk
undersøgelse) i hele præstegården.
Pris for undersøgelsen ca. Kr. 75.000 incl. moms (udgiften
finansieres ved 5%-puljen). Rapporten fra Teknologisk
Institut fremsendes ca. 1.febr. 2018.
Der ventes en meget grundig rapport om fugt i bygningen som
helhed, fugt i murværk ved skotrender, skimmelsvamp i bygningen,
tagkonstruktionen (nordfløj) 1. sal er beboelse, tagkonstruktionen
resten af bygningen, isoleringsforhold hele huset, ligesom rapporten
vil indeholde vurderinger, anvisninger og forslag til de
foranstaltninger, som skal gennemføres.
Præstegårdsudvalget og arkitekt Jette Frost-Larsen (JFL) indkaldes til
møde straks når rapporten foreligger. På mødet vil vi gennemgå
rapporten og aftale det videre forløb i sagen.
Renoveringsopgaven Præstegården:
Præstegårdsudvalget har haft møde med arkitekt JFL om
forberedelsen til et prisoverslag for renoveringsopgaven af
præstegården. Forslag til prisoverslaget udarbejdes i samarbejde
med arkitekt JFL og præstegårdsudvalget.
Materialet skal bl.a. indeholde en grundig beskrivelse af
renoveringsopgaven således, at beskrivelsen også kan være grundlag
for udbudsmateriale for valg af arkitekt. Derudover skal materialet
indeholder budgetoverslag for hele projektet.
Renovering af præstegården er meget afhængig af hvad der skal
gøres som følge af ”skimmelsvampe-sagen”, så vi afventer næste
præstegårdsudvalgsmøde med behandling af miljøundersøgelsen.
Der er endvidere lavet undersøgelser i forhold til Radon.
Status på udhus-projekt:
Udsættes
8. Materiale til Kirkebladet for marts til maj 2018 er ved at blive
samlet sammen.
9. Der er, for en udløben gravstedsaftale, indgået en etårig aftale om
brugsret. Ok at gøre dette.

16. Punkter til næste møde
21/2-18

10. BMR har været til konstituerende møde i Stiftrådet og er
udpeget som Stiftsrådets repræsentant for diakoni.
Visioner
Pastoratsrådsmøde 23/1
Evt. opsamling ift. Nytårskur 23/2 og Højskoledag 25/2
Budgetsamråd 15/3
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”Prædikernes bog” 18/3
Påskegudstjenester – Skærtorsdag med måltid.
Evaluering afvikling af provstiets kirkehøjskole 20/1.
Kollekt Højtidsdage?
Sikringsskab Alrø. Se oplæg fra Erik Schmidt.
Kristelig Dagblad – nye ønsker om abonnementer – evt. alene
elektronisk adgang. TFL koordinerer.
ML og SL undersøger muligheder ift. evt. etablering af et børnekor.
Der tages kontakt til Anette Folsach herom.
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