Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 23/1-19 kl. 19.00-22.00
i Alrø Forsamlingshus

Nr. 23 / 2016-2020

Tilstede:

Marianne Lyst (ML), Sonja Nicolaisen (SN), 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

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af pkt. 9.3 Takshække
Tilføjelse af pkt. 9.4 Renovering af klokke/klokkestabel
Tilføjelse af pkt. 11.5 Sommerkoncert
MVC's utilfredshed med udsættelse af punktet om ny struktur for
kirke- og kirkegårdsudvalget taget til efterretning.
Formandsbeslutning at udskyde dette igen.
Statusbilag udfærdiges til mødet i februar – BMR/LR.
Kirkeværge for henholdsvis Alrø og Gylling sender oversigt over de i
2018 udførte synsarbejder og evt. mangler i forhold til
synsrapporterne til LR.
Sognebåndsløser og suppleant Tove Forsberg har bekræftet, at hun
fortsat ønsker at udøve valgret i Gylling Sogn og bevare medlemskab
af menighedsrådet som suppleant i resten af valgperioden.

2. Status 2018

3. Menighedsrådsmedlemmers
valgbarhed efter ny
pastoratsstruktur

Sognebåndsløser og suppleant Inge Kjær Nielsen bekræfter snarest
og skriftligt, at hun fortsat ønsker at udøve valgret i Alrø Sogn og
bevare medlemskab af menighedsrådet som suppleant i resten af
valgperioden.

4. Ny struktur Odder Provsti /
Fjordpastoratet
1. Status
2. Præstefratrædelse
/Præsteansættelse
Tidsplan
3. Samarbejde fremadrettet.
Herunder nedsættelse af evt.
aktivitetsudvalg for GyllingAlrø – evt. med inspiration fra
SN
4. Fællesmøde 29/1-19

Menighedsrådsmedlem Yvonne Klitgaard Sørensen (YKS) flytter til
Ørting Sogn pr. 1/3-19 og ønsker fortsat at udøve sin valgret i Alrø
Sogn og bevare sit medlemskab af Gylling-Alrø Menighedsråd i
resten af valgperioden. YKS meddeler dette skriftligt.
1. Status:
Fjordpastoratet er en realitet fra 1/1-2019.
Der er modtaget nyt regulativ for SN, hvoraf det fremgår, at
hjemmeplejepræstefunktionen udgør 15% af SN's stilling.
Hvordan funktionen kommer til at se ud og hvor den placeres efter
SN's fratrædelse afgøres af provst/biskop.
2. Præstefratrædelse/præsteansættelse:
SN er bevilget afsked 30/6-19. Forventer at holde sidste prædiken i
Pinsen, hvorefter hun holder ferie og fraflytter præstegården i
Torrild.
Forslag til tidsplan for præsteansættelse er drøftet og godkendt.
Deltagere i ansættelsesudvalg: ML – BMR – TLF (alternativt LR).
Ønsker til præsteansættelse:
LR rundsender inspiration fra mødet i november.
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Ansættelsesudvalget bør tage en drøftelse om, hvorvidt vi
fastholder, at der skal være bopælspligt? / Hvis den rigtige ansøger
ikke ønsker bopælspligt – hvad gør vi så?
Menighedsrådenes ønsker til jobbeskrivelse drøftes på
pastoratrådsmødet den 28/1-19 og på fællesmødet den 29/1, hvor
også embedsbolig fastlægges endeligt.
Gylling-Alrø Menighedsråd peger på, at Torrild præstebolig vælges
som embedsbolig.
Der bakkes op om, at der kan arbejdes videre med forslaget om en
Kirke- og kulturmedarbejder med daglig base i Ørting/Falling, hvor
der er mulighed for et personalefællesskab med graverteamet og
hvor præsterne i Fjordpastoratet evt. kan have kontorfaciliteter.
3. Samarbejde fremadrettet:
Det nu forpligtende samarbejde gør, at vi skal have udfærdiget
vedtægter. Det arbejde ligger pt. hos Knud Appel, Ørting-Falling og
de tre formænd for menighedsrådene.
Aktivitetsudvalg drøftet. Vigtigt fremadrettet også for at sikre den
lokale forankring. Evt. fælles aktivitetsudvalg med repræsentanter
fra alle menighedsråd. Kirkens Venner/frivillige skal inddrages i
højere grad.
Fælles menighedsråd:
Hundslund-Torrild menighedsråd vil på menighedsmøde den 5/92019 orientere og drøfte tankerne om fælles menighedsråd for
Fjordpastoratet.
Vi skal have opmærksomhed på, hvad vi kan gøre for, at det bliver
en god idé for vores menighed at tale sammenlægning?
Fx få et aktivitetsudvalg til at fungere/støtte kirkens venner mere.
Må ikke blive for centralistisk – der skal være lokal forankring.
Arbejdsopgaver rationaliseres / Tydelighed i opgave og
ansvarsområde.
OBS, at at der fremadrettet bør være én kirkeværge til hver af de
seks kirker.
Hjemmeside:
Der skal nedsættes et udvalg med en repræsentant fra hvert af de
tre menighedsråd. Kirsten Aagaard, Hundslund-Torrild er tovholder.
Fra Gylling-Alrø deltager SL. LR giver Kirsten Aagaard besked om
valget af repræsentant.
4. Fællesmøde 29/1-19:
Følgende deltager: ML, BMR, EM, TLF, IKN, TF, MVC, LR.
LR tilmelder.
Afbud: JJ – YKS –SL – DH – DBS
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5.

EM udpeges som medlem af det fælles præstegårdsudvalg.
JJ udpeges som stedfortræder

Valg af repræsentant(er)
til Fjordpastoratets fælles
præstegårdsudvalg
6. Den Fælles Menighedspleje
v. YKS

7. Kalkningssamarbejde
- evt. samarbejde om
kalkning af kirker i Odder
Provsti
8. Usikre gravminder
Årlig gennemgang/fremtidig
risikovurdering mv.

9. Alrø Kirke og kirkegård
1. Murkrans kirken
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Er kommet rigtig godt fra start.
TLF følge op på om Gylling-Alrø har midler vi kan indbetale til Den
fælles menighedspleje. Besked til YKS herom.
Bestyrelsen vil arbejde videre med konfirmationshjælp, feriekoloni /
sommerudflugter mv.
Vi skal have stor opmærksomhed på, hvordan vi samler ind til
menighedsplejen fremover.
Udkast drøftet.
EM taler med Bjarne Skipper om deres kontrakt med Dansk
Kirkekalk og punktet drøftes på næste møde.
Gylling Kirkegård:
EM kontakter styregruppen vedr. de sten, som vi med sikkerhed ved,
skal betales af puljemidlerne. Bevaringsværdige sten udtaget på
provstesyn.
Vi mangler pt. at høre fra 10 gravstedsejere ( 11 sten).
Indstilling ift. sikring af sten, som skal betales af Gylling-Alrø
Kirkekasse udfærdiges til næste møde.
3 sten fra lapidariet er meningen skal indgå i nyomlægningen af
kirkegården og nytænkningen om lapidarium/historisk hjørne på
kirkegården.
Alrø Kirkegård:
Gravsted nr. 36 - bevaringsværdig sten udtaget af provsten.
BMR giver JT besked om at udgiften skal betales af fælles
puljemidler.
1. Murkrans kirken:
Der er givet de nødvendige tilladelser til at arbejdet kan
igangsættes. Udgiften dækkes af frie midler.

2. Træer i dige
3. Takshække v. YKS
4. Renovering af
klokke/klokkestabel

2. Træer i dige:
Graver Jens T. Pedersen anbefaler at træerne i diget mod
Alrøvej/nord fældes af sikkerhedshensyn og fordi de øvrige træer
lider under det.
Er godkendt af provstiet iflg. BMR.
Beslutning: Træerne fjernes, med stor opmærksomhed på, at diget
ikke tager skade. Såfremt der sker skade på diget er det et
selvstændigt projekt.
3. Takshække:
Vi færdiggør arbejdet med takshække. Pris ca. 8500 kr.
Der plantes stauder på de bare gravsteder ca. Kr. 1.800,-.
4. Renovering af klokke ved klokkestabel samt klokkestabel:
I forbindelse med eftersyn ved Thubalka A/S er det konstateret, at
Bedeslagshammer er tæret op af rust + knebel til klokken.
Udbedring koster ca. 10.000 kr.
Der er endvidere råd i træværket på klokkestabel . Tømrer kontaktes
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1. Status
2. Oprydning

11. Arrangementer/Evaluering
mv.
1. Kirkehøjskole Gylling
Forsamlingshus 26/1-19
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for udbedring.
Ingen ringning de næste tre-fire uger.
1. Status:
Der er afholdt byggemøde – projektet er snart klar og skal indsendes
til myndighederne (provstiet samt Slots- og Kulturstyrelsen).
Spændende og nødvendigt projekt, men mere omfattende end vi i
første omgang havde tænkt – også økonomisk.
Taget skal skiftes, da alle lægter er for svage.
Menighedsrådet er enige om, at Fmd/LR har kompetence til at
underskrive og indsende ansøgning til provstiet.
2. Oprydning:
Møbler fra konfirmandstuen plus fryser og køleskab tilbydes Alrø
Forsamlingshus. Mindestuen er fotograferet – ML har nedtaget de
ting hun mener skal gemmes, Lokalhistorisk arkiv har hentet diverse
af interesse for arkivet.
1. Intet nyt
2. IKN, BMR er styregruppe
3. Udsættes

2. Højskoledag 24/3-18
3. Børnearrangement v. SL
4. Kirken til byfest
5. Sommerkoncert
Evaluering:
1. Familiegudstjeneste 2/12
2. De ni læsninger
3. Julekoncert

12. Nyt fra præsterne
ML/SN

13. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø

4.Er ikke aktuel til Gylling Byfest 2019. Kan evt tænkes ind i
forbindelse med møllegudstjeneste.
5. Besluttet Sommerkoncert den 2/8 2019 (forskellige
blæseinstrumenter). Max. udgift for menighedsrådet kr. 7000,-.
Evt. entre går til menighedspleje.
Evaluering:
1. For de lidt større børn. Bør gentænkes, hvis vi skal have de lidt
yngre med og det passer bedre ind i konceptet med væk julemanden
mv.
2. For få deltagere.
3. God koncert. Ikke særlig god lokal tilslutning.
Knæskamlen i Gylling er dårlig ergonomisk iflg. SN.
Jordskov og kasse trænger til udskiftning – skovlen er for tung ønske
om frisk muld i kassen.
DBS bringer videre.
1. Formand:
Formandsmøde afholdt den 16/1-19 – referat med bilag er
rundsendt.
2. Kontaktperson:
Gennemgang af Kirketjener, Alrøs ansættelse/timetal. Ny
ansættelsesbeskrivelse behandles på næste møde.
3. Kasserer:
Nyt fra møde med revisor 16/1-19, regnskab 2017/provstiudvalg.
Revisionsprotokollat, årsregnskab 2017:
Er behandlet og godkendt af Provstiudvalget under henvisning til
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revisors bemærkninger. Ved menighedsrådets ved behandling af
protokollatet, bør menighedsrådet føre egne bemærkninger til
referat, således at det fremgår af referatet, at menighedsrådet har
forholdt sig til revisionens bemærkninger.

8. Kommunikationsudvalg
9. Medarbejderrepræsentant
10. Stiftsråd v. BMR

4. Kirkeværge Gylling:
Intet
5. Kirkeværge Alrø:
Intro ny kirkeværge – der er afholdt møde mellem Tove Lave,
Annette Liboriussen, YKS og Jens T. Pedersen om opgaverne i og
omkring kirke og kirkegård, så Annette føler sig bedre rustet til at
løfte opgaven.
6. Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
OT anlæg er i gang med næste fase af omlægningen. KHL er med ind
over ift. rydde tomme gravsteder og så græs. Går planmæssigt.
Forslag om deltagelse i Kirkegårdskonference 7/3 i Nyborg.
7. Præstegårdsudvalg:
se pkt.
8. Kommunikationsudvalg:
Deadline kirkeblad 5/2-19. Levering og klar til omdeling 28/2-19
Vi kan disponere over 24 sider fremadrettet.
EM skriver om præstegårdsrenoveringen og sender til ML.
BMR skriver om ML's 20 år som præst i Gylling-Alrø sogne
Nygifte og dåbsforældre som selv sender billeder
9. Medarbejderrepræsentant:
Ekstra højtalere i Gylling Kirke, jfr. referat af 16/5-18 er fortsat ikke
løst. EM/DBS kontakter Sicom for indhentelse af løsningsforslag.

14. Punkter til næste møde
den 27/2-19
i Alrø Forsamlingshus

10. Stiftsråd:
Intet
• Kirke- og kirkegårdsudvalg – struktur
• Kirkegårdsvedtægter
• Evt. Fastsættelse af datoer for sogneture og
høstgudstjeneste
• Drøftelse af Menighedsrådsstudietur 2019 – forslag om evt.
at afholde én i samarbejde med Pastoratets øvrige
menighedsråd
•

Året der gik – "stop op" drøftelse/forventningsafstemning

• Visioner
Præstegårdskasse – forslag om hvor den skal ligge.
Punktet om sjæleringning på Alrø udgår. Der skal alene ringes, hvis
kirketjener får besked herom.
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15. Evt.

Folkekirkens Nødhjælp Landsindsamling 10/3-19.
Sociale medier.
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DH deltager i Fritidsskolens repræsentantskabsmøde 28/1-19.
28/2 arr. På Alrø – annonceres i Odder Avis. IKN/BMR.
LR annoncerer på facebook/hjemmeside.
Ønske fra pensionistforening ift. fremtidig lån af lokaler i
konfirmandstuen. Drøftes når præstegårdsrenoveringen er afsluttet.
Der vil skulle laves ved vedtægter for anvendelse – se evt. vedtægter
for Hundslund Sognegård/Ørting-Falling Sognehus, hvor de låner ud,
uden beregning, til alle foreninger som ikke har et kommercielt
formål.
Sjoveren – 6/2-19 –orienteringsløb – ML – SL og TLF afvikler.
SL kontakter Lisbet, Sjoveren for nærmere aftale.
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