Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 19/9-2018 kl. 19.30-22.00
i Alrø Forsamlingshus

Tilstede:

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)

Fraværende:
Referent:

LR

Dagsorden:

Beslutning

Nr. 20 / 2016-2020

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse og
underskrift af referat fra
mødet den 22/8-18
3. Valg af ny kirkeværge Alrø
4. Ny struktur Odder Provsti

Godkendt og underskrevet.
Annette Liboriussen, Alrø er valgt, som ekstern kirkeværge.
LR formidler valget videre til Provsti/Stift og får kontaktoplysninger
tilføjet på hjemmesiden.
Høringssvar indsendt. Ifølge provstens oplysninger på
budgetsamrådet, vil vi inden udgangen af september modtage
biskoppens beslutning.
Mødet den 6/11-18, hvor biskoppen orienterer og begrunder sit valg
er udsat til kl. 19.
Menighedsrådsmedlemmerne bør møde talstærkt frem.

5. Kirkegårdsvedtægter
tilretning
6. Fælles Menighedspleje i
Odder Provsti

7. Reservering af gravsted
v. BMR
8. Arrangementer/Evaluering
mv.
1. Høstgudstjeneste 23/9-18
2. "Plant et håb" gudstjeneste
den 21/10-18
3. Julekoncert Alrø
4. Musik Alle Helgen

Bente har fremsendt spørgsmål til provsten og cc. alle øvrige
menighedsråd i provstiet. Svaret fremgår af DAP.
Vi anmoder om at få tilsendt alle høringssvar.
Udsættes til næste møde.
Vi kan tilslutte os den Fælles Menighedspleje, men de i 2018
indsamlede midler forbliver i regi af Gylling-Alrø Menighedsråd, da
det allerede er besluttet, hvordan disse midler skal benyttes.
Vi foreslår, at midler først samles fra 1/1-2019.
Gylling-Alrø's repræsentant er Yvonne K. Sørensen
LR meddeler Kirsten Lundager vores beslutning inden den 4/10-18.
Man kan, hvis man indføjer i kirkegårdsvedtægterne, erhverve
brugsret til et gravsted – se §12 stk 4.
Menighedsrådet tilslutter sig muligheden for denne erhvervelse.
1. Praktiske opgaver:
Højtaleranlæg – Ole John Andersen.
Mad mv. BMR/DH.
Annoncering - BMR
Betaling foredrag: Fritidsskolen
Borddækning/oprydning: DH/BMR/EM
2. Almindelig højmesse med dåb
MVC og KHL gør klar til plantning af to træer.
Tulipanløg lægges omkring stammen – af børn. SL planlægger.
Der skal derudover plantes sommerfuglebuske – doneret.
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5. Musik julegudstjenester
6. De Ni Læsninger 16/12-18
7. Dato for nytårstaffel /
fejring Kirkens Venner
8. "Den lille prins" – evt.
10/3-19
9. Kirkekaffe - datoer
Evaluering:
1. Møllegudstjeneste
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MVC spørger Birgit Kjær om hun vil sige lidt ved plantning af træer
mv.
Markedsføring – Facebook mv.
3. Odder Koret kommer torsdag den 20/12-18 kl. 19.
4. Ingen musik udefra
”Tankeplader ” – TLF undersøger
Servering Alrø - BMR
Servering Gylling - LR
Der skal fremadrettet sættes mere tid af mellem gudstjenesterne.
5. Kasper Tomshøj spiller til udstjenesterne.
6. TLF har spurgt SFO om de kan deltage – de vil gerne have
betænkningstid ift. deltagelse. Vi hører nærmere.
7. 8/2-2019 – DH adviserer Kirkens Venner
8. Afventer stillingtagen til, når vi skal planlægge
fællesarrangementer i Fjordpastoratet.
9.
Alrø – 18/11: YKS
Gylling – 30/9: LR spørger Inge eller Tove
Gylling - 11/11: EM
Evaluering
1. Flere hjælpere til opstilling af telt/borde og stole.

9. Pastoratsråd
1. Pastoratsrådsmøde
den 29/8-18
2. Kirkeblad – evt. yderligere
tilføjelser ift. sidste møde
3. Omdeling af kirkeblad
Gylling Sogn

10. Henvendelse fra Region
Midtjylland
Kortlægning af mulige
forureninger på kirkegårde

1. De øvrige menighedsråd er åbne overfor en "studieaften" for alle
sognes menigheder, for fokus på fordelene og ikke ulemperne.
Næste møde i pastoratrådet er den 5/12-18.
2. Der afholdes møde i redaktionsgruppen den 10/10-18. ML og LR
deltager.
3. Spejderne i Ørting/Falling er spurgt, da de allerede omdeler i
Ørting/Falling Sogne. De er ikke interesseret, da de i forvejen har
udfordringer med at få dem omdelt.
Dorte H. har muligvis et emne ift omdeling – dette afklares.
Alrø:
Vi har den 23/8-18 modtaget henvendelse fra Region Midtjylland.
Afgørelse om, at Alrøvej 353, 8300 Odder ikke kortlægges som
forurenet. Grundlaget for afgørelsen er at kirken er opført med
tegltag og der ikke har været andre tagtyper på kirken.
Gylling:
Vi har den 28/8-18 modtaget henvendelse fra Region Midtjylland.
Regionen planlægger at kortlægge en del af grunden som forurenet.
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Årsagen hertil er, at der på hele eller dele af kirken kan have været
blytag før 1613 og at man vurderer, at denne aktivitet kan have
forurenet jorden. I notatet fremgår det, at der i 1923 blev fundet
blyklumper indenfor norddøren i kirken.
Kortlægningen betyder alene, at der vil være en række
begrænsninger og pligter, såfremt vi vil ændre anvendelsen af
kirken. Det er alene kirken/det areal kirken ligger på som er kortlagt.

11. Nyt fra præsten v. ML

Når vi modtager endelig afgørelse fra Region Midtjylland på Gylling
Kirke sender LR svarene videre til Provstiet.
Hjemmearbejdspladsen i forbindelse med genhusning er snart på
plads. Der er fortsat ikke etableret IT forbindelse.
Der bestilles 1 x rengøring af konfirmandstuen mv.
Der kan blive et problem ift. overnatning fra 1/1-19, da Ørting
Præstegård bliver udlejet. Vi skal have fundet en løsning. ML
undersøger nærmere.

12. 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

Dansk sikkerheds makulering kontaktes for evt. aftale.
Praktikant kommer igen til november.
Juleplanen er der ved at være styr på.
ML holder ferie i store dele af januar.
Minikonfirmanderne afholdes fordelt over uge 10 og 11. Det kan
ikke blive i uge 10 som vanligt pga. provstikursus.
1. Tilbud om "I Godt Selskab" – bestilles som sidste år
Formandsmøde 6/11-18 kl. 17.30
Konfirmandevaluering – første møde den 24/9-18
2. Kontaktpersonmøde 8/10-18, hvor der bl.a. skal tales om
persondataforordningen.
3.
Endelig ligning for 2019 er udmeldt
Ligning til drift: Kr. 1.799.000
Ligning til anlæg:
Kr. 299.726 til projekt vedr. Gylling præstegård
Kr. 1.237.500 til renovering af udhus ved Gylling præstegård
Kr. 142.000 til helhedsplan for Gylling kirkegård
TLF får i samråd med Regnskabskontoret budgettet tilpasset,
hvorefter det skal godkendes på næste menighedsrådsmøde.
4. Enkelte synsudsattearbejder sættes i gang. Kasserer og formand
informeres ved igangsætning.
5. Kalkning af kapel indvendigt er klaret.
Elektriker er bestilt til udbedring af stofledninger.
Plantning af takshække er gået i gang.
Bord/bænksæt indkøbes og fastgøres på flisebelægning.
Kirkegårdsplanen, fsv angår græssåning v. lapidarium sættes i gang
inden stenene skal fastgøres.
Brandsyn af Alrø Kirke den 4/10-18 kl. 10.
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6. Der plantes takshække.
BMR og MVC har deltaget i møde omkring sikring af gravsten – BMR
har lavet et referat, som videresendes til EM.
Jens Theodor tager sig af det ift. Alrø kirkegård – incl. udsendelse af
breve mv.
7. Arkitekt Per Kristensen skal stå for opgaven.
Aftalegrundlag og arkitekt skal godkendes af provstiet og stiftet
inden vi kan komme videre.
8. intet nyt
9. Der skal sendes brev ud til gravstedsejere ift fornyelse. Dette
afventer afklaring ift. sikring af gravsten.
Det skal afklares om der både kan være kiste og urnebegravelser i
”Lunden”. Prisfastsættelse mangler endnu.
Der har været kommentarer ift plantning af bøgehæk langs med
kirkemuren.
Gravermail rettes i GIAS – LR undersøger.
Bedemændenes kalender mangler Thorkilds nye mailadresse.

13. Punkter til næste møde
24/10-18 i Gylling
Præstegård kl. 19-22

14. Evt.

10. Møde 30/8-18. Det handler meget om økonomiske midler og
ansøgninger om støtte til forskellige. BMR rundsender beskrivelse af
et stiftsrådsmedlems opgaver.
Næste møde 30/10-18.
Revisionsprotokollat Årsregnskab 2017
Revisionspåtegning Årsregnskab 2017
Endelig godkendelse af budget 2019
Ny struktur / organisering
Gavepolitik
Menighedsmøde
1. sønd. i advent/Familiegudstjeneste
Brandvagt julegudstjenester
Vedtægter ny kirkeværge
Usikre gravsten
Visioner opdatering (max. 15 min.)
Alternativ midnatsgudstjeneste (SL indhenter pris fra Johannes
Hieronymus/Julie Bertelsen).
Endelig beslutning om renovering af kirkemur mod nord samt
fældning af træer mod nord – Alrø.
Urne/kistebegravelse i ”Lunden”
BMR reviderer adresselisten.
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