Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 22/8-2018 kl. 19-22
i konfirmandstuen Gylling Præstegård

Tilstede:

Fraværende:
Referent:

Marianne Lyst (ML), Lone Riis (LR), Bente Midtgaard Rasmussen
(BMR), Erling Mikkelsen (EM), Trine Ladegaard Fogh (TLF), Marianne
V. Christensen (MVC), Yvonne K. Sørensen (YKS), Susanne Larsen (SL),
Jørgen Jensen (JJ), Medarbejderrepr. Dorthe B. Sørensen (DBS)
Ole Andersen (OA), Yvonne K. Sørensen indtil kl.
LR

Dagsorden:

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Der er to pkt. 12.6, hvorfor de ændres til 12.6 + 12.6a

2. Anmodning om udtræden af
menighedsråd / indtræden
af suppleant

Pkt. 8 ændres tilr:
8.1 Status på renoveringsprojekt
8.2 Valg af totalrådgiver
Menighedsrådsmedlem og kirkeværge Ole Andersen valgt i Alrø
sogn anmoder om udtræden af menighedsrådet.
Menighedsrådet godkender anmodningen.

3.

1. suppleant Jørgen Jensen, Alrø sogn indtræder i menighedsrådet.
Udsættes til næste møde.

Valg af ny kirkeværge Alrø

4. Ny struktur Odder Provsti høringssvar

Nr. 19 / 2016-2020

For det første er det utilfredsstillende, at høringsbrevet fra
biskoppen sendes ud så tæt på sommerferieafvikling og, at
svarfristen er forholdsvis kort.
Biskoppen fremlægger sin afgørelse ift. ny struktur på møde i Odder
Kirkecenter den 6/11-18 kl. 16-17.30 – alle
menighedsrådsmedlemmer og præster er inviteret. Det er dog et
rigtig dårligt tidspunkt for flere arbejdsramte, at mødet afholdes
allerede fra kl. 16!

5. Kvartalsrapport pr. 30/6-18
Opdateret status på den
økonomiske situation v. TLF

Menighedsrådet har drøftet udkast til høringssvar.
BMR og LR indarbejder kommentarer.
Kvartalsrapporten fremlagt og godkendt.
Under Formål 5 – præsteboligen – øvrig drift er der fejlagtig posteret
honorar til arkitekt Jette Frost Larsen kr. 65.032,08
Udgiften henhører u. anlægsbevilling/præstegård.
Der vil være en manglende huslejeindtægt på kr. 64.584 og
derudover forventes tilbagebetaling af a'conto varmebetaling samt
en besparelse på rengøring på kr. 10.000.

6. Alrø Kirke- og kirkegård
Status på synsrapportens
opgaver samt beslutninger
om igangsættelse af opgaver.
Øvrige projekter i og omkring

LR anmoder Heidi, Regnskabskontoret om at tilsende korrekt udgave
til underskrift.
I henhold til synsrapporten er der fortsat flere hængepartier:
Tomme gravsteder reetableres med beplantning.
Fredede gravminder reetableres med tidligere belægning og
beplantning.
Termostat til elvarme i kirken udskiftes – er muligvis sket?
Understrygning eftergås.
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kirke og kirkegård.
Evaluering af
samarbejdsaftalen fsv. angår
pasning af kirkegården.

Menighedsrådsmøde
Den 22/8-2018 kl. 19-22
i konfirmandstuen Gylling Præstegård

Nr. 19 / 2016-2020

Kalkning af kapel indvendig + reparation af revne i gulv.
Kalkning af toilet indvendig.
Vindueslysninger i kirken renses og kalkes
Bræt ved udhæng mod øst i våbenhuset kalkes.
Udskiftning af stofledning ved den store lampe i kirken.
Murkranse genopbygges pga. stor revne – vejrhane opsættes igen –
BMR har indsendt fotos til provsten for afklaring på om vi må få
skaden udbedret uden yderligere projektbeskrivelse og
godkendelser.
Kirkegårdsmuren eftergås – muren mod nord nedtages og
genopbygges. I samme forbindelse fældes de 3 gamle lindetræer
dels for at give lys og luft til de 3 nyplantede træer, men også fordi
deres rødder skubber muren ud mod vejen. BMR har indsendt fotos
til Provstiet – afventer fortsat svar på henvendelsen.
OBS, at de nye lindetræer bliver skæve – ødelægges af de gamle.
Grensætning bliver skæv. De store tæer beskytter dog kirken ved
storm. Bør beskæres ekstra.
Udskiftning af buksbom til taks ved gravstederne fra kirkens østgavl
til hækken ved materialepladsen mod syd. Det er dog nødvendigt at
udskifte langt flere planter, da meget buksbom er visnet i
sommervarmen. MVC bestiller flere planter – og igangsætter
udskiftningen efter aftale med graver Jens T. Pedersen, ØrtingFalling. Opgaven løftes over de kommende to år.
Klokkestabel er malet.
______________________________________________________
Øvrigt:
Vandhane ved lågen mod syd etableres.
Flisebelægning og bord/bænksæt v. staudehaven skal som tidligere
aftalt betales af de frie midler. Arbejdet kan igangsættes.
Der er ikke plantet sommerblomster på de bevaringsværdige
gravsteder som tidligere. Muligvis fordi vi skal bestille det særskilt.
Af samarbejdsaftalen med Ørting-Falling graverteamet fremgår det,
at vi skal betale ekstra for sommerblomster og gran på de
bevaringsværdige gravminder. Skal fremover være en fast aftale. –
BMR aftaler dette med Jens T. Pedersen.

7. Gylling Kirke- og kirkegård
Status på synsrapportens
opgaver samt beslutninger
om igangsættelse af opgaver.

MVC og YKS fra kirkegårdsudvalget sætter sig sammen med BMR og
gennemgår kirkegårdsplanen sammenholdt med de ændringer der
er sket i løbet af de sidste par år.
Synsrapportens opgaver sættes i gang snarest.
Kirkegårdsdige:
Vi afventer endelig svar fra provstiet før arbejdet kan sættes i gang.
Kirkegårdsomlægning:
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Øvrige projekter i og omkring
kirke og kirkegård.
Status på omlægning af
kirkegården.
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Nr. 19 / 2016-2020

Der er sået græs og det er nu spiret.
Der skal sås blomster i de tomme pletter i græsset senere på året.
De nyplantede stauder har overlevet sommervarmen fordi Thorkild
og Dorthe har sørget for at vanden dem.
De destruerede gravsten er nu endelig blevet fjernet – både på Alrø
og i Gylling.
Landmåleren har foretaget den digitale opmålning og vi har
modtaget oversigtstegning. Det giver noget ekstra arbejde til DBS,
som skal have tilrettet målene i Brandsoft.
MVC har besøgt Gylling Kirkegård sammen med to journalister, som
til næste år vil lave en artikel til et fagblad om kirkegårdens
omlægning.

8. Gylling Præstegård
1. Status på
renoveringsprojekt
2. Valg af totalrådgiver

EM er blevet anmodet om at sige lidt om Gylling Kirkegårds
omlægning på næste budgetsamråd. Den opgave videregives til
MVC.
1. Arkitekt Jette Frost Larsen er og har været en stor hjælp til at få
projektet på plads. Der er afholdt 5 møder mellem hende og
præstegårdsudvalget.
Der er sendt indbydelse ud til fire arkitekt firmaer – en sprang fra
med det samme og én ganske kort før fristen for tilbudsgivning
oprandt.
Vi har derfor alene haft to tilbud at forholde os til.
Der er kommet tilbud fra Per Kristensen og VMB og disse er
gennemgået og vurderet.
TFL indtræder i præstegårdsudvalget i stedet for OA.
2. Gennemgang af vurderingen af de to tilbud fra henholdsvis
arkitekt Per Kristensen samt fra firmaet VMB.

9. Genhusning
Hjemmearbejdsplads
10. Reservering af gravsted
v. BMR - Forespørgsel på
reservering af gravsted
11. Kirkens areal v. Sønderby,
Alrø samt skov – v. BMR
Status ift. skiltning og pasning
af skov

Menighedsrådet godkender tilbudsvurderingen og valget af Per
Kristensen, som underskrives og sendes til Jette Frost Larsen.
Der skal etableres en arbejdsmiljøvenlig arbejdsplads i forbindelse
med genhusningen. Arbejdet kan igangsættes.
Eksisterende IT udstyr fra Gylling Præstegård skal flyttes med.
Man kan som udgangspunkt ikke reservere et gravsted ifølge Karna
Friis (KF). KF undersøger om man kan få lov at købe et gravsted og
passe dette/betale for vedligehold.
Når vi får en tilbagemelding kan vi evt drøfte sagen igen.
Areal v. Sønderby:
Vi må ikke sætte et skilt op med vores egne regler. Vi afventer, at
Alrø Lokalråd afklarer med Odder Kommune ift. skiltning.
Kirkens skov:
Anders Enevold passer fortsat denne.
3

Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 22/8-2018 kl. 19-22
i konfirmandstuen Gylling Præstegård

12. Arrangementer/Evaluering
mv.
1. Møllegudstjeneste 9/9-18
2. Høstgudstjeneste 23/9-18
3. Julekoncert Alrø
4. Musik Alle Helgen
5. Musik julegudstjenester
6. Alternativ
"midnatsgudstjeneste"
6a. Fælles arr. Kirkens Venner
7. Hvalfugl – evt. fælles
arrangement med
Fritidsskolen
8. Højskoledag 17/3-19

1. Der inviteres til konfirmandindskrivning. ML sørger for invitation
til hver af potentielle konfirmander.
TSL løser kirketjeneropgaverne i stedet for Thorkild, da han og DBS
har ferie.
EM flytter klaver.
BMR afklarer med Ole John Andersen (OJA) om han kommer med
højtaleranlæg.
DH og SL sørger for Saft/glas/brød og er tovholdere på de praktiske
ting.
Møllen har aktiviteter efter gudstjenesten som bagekonkurrence og
musikalsk underholdning ved Therese Tomshøj.

Evaluering:
1. Sognetur Alrø
2. Sognetur Gylling

Nr. 19 / 2016-2020

2. Gudstjeneste – ingen særlig musik (jagthornsblæsere).
Søren Jensen kommer ikke i kirken.
Klaver fra kirken flyttes til forsamlingshuset nogle dage i
forvejen/BMR.
Højtaleranlæg – DH får instruktion v. OJA.
Mad mv. BMR/DH
Annoncering - ML afklarer med Fritidsskolen.
Betaling for foredrag – styres af Fritidsskolen.
3. Forslag om kor fra Randers, som MVC har en kontaktperson på.
Kan de ikke i uge 51 spørges Inge Kjær om evt. emner.
BMR/MVC/ML afklarer.
4.+5.
ML spørger Therese Tomshøj om hun evt. kan spille.
Har vi andre idéer gives de videre til ML.
6. Der skal meldes ud, at der ikke er midnatsgudstjeneste i år – der
arbejdes videre med en ”alternativ midnatsgudstjeneste” efter
nytår.
6a. Arrangementet i starten af august blev aflyst grundet mange
afbud fra Kirkens Venner.
Besluttet at invitere Kirkens Venner med til nytårstaffel.
Planlægges i januar 2019
Dato fastsættes til næste møde.
7. Hvalfugl – droppes i første omgang. Der planlægges
familiegudstjeneste efter uge 7/2019 – evt. 10/3 - med "Den lille
prins" koncert.
8. Afholdes på Alrø.
Gerda Neergaard prædiker i kirken og holder første foredrag under
temaet ”Det er menneskeligt at fejle”. Efter frokosten kommer
Erling Lindsøe med sit foredrag/musiske indslag.
Evaluering
1. +2 Begge sogneture var rigtig gode.
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13. Pastoratsråd
- Pastoratsrådsmøde 29/5-18
- Fælles kirkeblad

Pastoratsrådsmøde 29/8-18:
Ørting-Falling Menighedsråd har anmodet om at få følgende punkter
til drøftelse på næste uges møde:
Drøftelse af menighedsrådenes høringssvar
Drøftelse om behov for et fælles høringssvar
Fremtidig gudstjenestefrekvens og planlægning
Spørgsmål til provst/biskop ifm. overgang til storpastorat:
a) Tidspunkt b) Præstekvote / fordeling
Fælles Kirkeblad med deadline primo november.
Vi afventer dagsorden fra Hundslund/Torrild, hvor næste møde skal
afholdes.:

14. Fælles Menighedspleje i
Odder Provsti v. MVC/YKS
Ref. fra Stiftende
generalforsamling 27/6

15. Konference om kirken og
lokalsamfundet den 6/10-18
Forslag om deltagelse af
repræsentanter for
menighedsråd og lokalråd
16. Dåbslørdage
Forslag om mulighed for en
dåbslørdag i hvert kvartal
17. Nyt fra præsten v. ML
18. 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

Fælles kirkeblad:
Vi har fået en del reaktioner på det første fælles blad. Det er
uoverskueligt – kedeligt – kirkekaffe fremgår ikke – det er ikke
tydeligt, hvor arrangementerne forgår.
Forslag om streger mellem kolonnerne ved gudstjenesteplanen.
YKS og MVC deltog i stiftende generalforsamling, som dog ikke blev
godkendt og foreningen ikke stiftet endnu.
Der kommer oplæg til drøftelse i menighedsrådene fra
arbejdsgruppen. Der skal nedsættes en gruppe som tager sig af
menighedspleje med repræsentant fra hvert menighedsråd.
YKS vil gerne deltage fra Gylling-Alrø.
Der orienteres endvidere om dette på budgetsamrådet den 4/9-18.
BMR kontakter Alrø Lokalråd.
EM kontakter Gylling Lokalråd.
Fra menighedsrådet deltager: EM, MVC, BMR – Yvonne spørges.
BMR/EM sørger for tilmelding.
Stor søgning.
Menighedsrådet godkender.
Vi skal fremover benytte Mariannes mobilnummer – obs, at vi får
det slettet på hjemmeside mv.
1. Orientering om www.gyllingogomegn.dk
Der er budgetsamråd tirsdag den 4/9-18 kl. 19 i konfirmandstuen
ved Randlev Præstegård.
Graver Thorkild Sørensen har fået ny mailadresse:
8098ths@km.dk – Det kommer til at fremgå af det kommende
kirkeblad. Vi arbejder på at få det rettet de forskellige steder.
Der skal oprettes en km-mail til Tove SL også.
2. Deltager i planlægningsmøde for de næste tre måneder den 23/8.
3. Når nogen har deltaget på kursus, skal der sendes
kursusbeskrivelse til regnskabskontoret med tid/sted/km, som Heidi
skal bruge i forbindelse med beregning af diæter.
4. se dagsorden pkt. 7
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5. se dagsorden pkt. 6
6. Ny kirkeværge skal inviteres med til møderne i udvalget.
MVC tilmelder sig kursus.
7. se dagsorden pkt. 8
8. Sangeftermiddage på bronzealdervej fremgår ikke af kirkebladet –
hverken denne gang eller i det kommende. Vi kan annoncere på
hjemmesiden, hvis det giver mening.
9. Der er hvepse i træværket på præstegården mod lågen – EM har
styr på at få behandlet mod dem.
Der var i maj et problem med en digital dødsanmeldelse, som
forsvandt i Brandsoft.
19. Punkter til næste møde
19/9-18 i Alrø
Forsamlingshus kl. 19.30-22
OBS – visionsmøde kl. 17-19
20. Evt.

10. Næste møde i Stiftsrådet afholdes den 30/8-18.
Gavepolitik
"Plant et håb" gudstjeneste
Dato nytårstaffel m. deltagelse af kirkens venner
Kirkegårdsvedtægter – tilretning.
Orientering om henvendelse fra "Kurt kom forbi".
Forslag om "hoppekirke" til næste års byfest i Gylling alternativt til
en høstgudstjeneste.
SFO koret spørges om de vil deltage ved De Ni Læsninger – 16/12-18
kl. 11 på Alrø. TLF afklarer med skolen.
Minikonfirmander uge 10/2019 falder sammen med provstikursus
for præsterne. ML aftaler nyt tidspunkt med Gylling Skole.
Sandwich til visionsmøde bestilles ved Traktørstedet
Deltagerantal til BMR en uge før.
Lysstyrken i Alrø Kirke giver problemer med at læse i salmebogen.
Det undersøges om der kan sættes større pære i.
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