Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 15/5-19 kl. 18.00
i Alrø Forsamlingshus

Tilstede:

Referent:

Lone Riis (LR), Bente Midtgaard Rasmussen (BMR), Erling Mikkelsen
(EM), Trine Ladegaard Fogh (TLF), Jørgen Jensen (JJ), Dorte
Hermansen (DH), Medarbejderrepr. Dorthe B. Sørensen (DBS)
Marianne Lyst (ML), Sonja Nicolaisen (SN), Susanne Larsen (SL),
Yvonne K. Sørensen (YKS)
LR

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Budget 2020
Fremsendt budgetforslag til
drøftelse

Målsætning for hele valgperioden:
Samme tekst som i 2019.

Fraværende:

Nr. 27 / 2016-2020

Særlige indsatsområder (jfr. merudgiftsønsker):
Minilæsser:
Der er for mange og tunge løft på kirkegården i Gylling – vi skal af
hensyn til arbejdsmiljøet have anskaffet en minilæsser.
Der ansøges om kr. 250.000 til anskaffelse heraf.
Kommende anlægsprojekter:
Gylling: Renovering af vinduer i kirken. Projekt skal udarbejdes.
Alrø: Renovering af dige mod syd samt fældning af træer mod syd.
Anslået kr. 200.000. Projekt skal udarbejdes.
Supplerende forklaringer til budgettet:
Frie Midler:
Som tidligere besluttet øremærkes en del af de frie midler til
renovering af klokkestabel og klokke på Alrø. Derudover øremærkes
midler til anskaffelse af inventar/AV-udstyr til den offentlige del af
præstegården. TLF udfærdiger skrivelse til Provstiet herom.
Præstegårdsrenovering:
Sagen er sendt til behandling i provstiudvalget. Forventet
renoveringsbudget omkring 11.mio kr.
Præsten er fraflyttet boligen frem til renovering er færdiggjort,
formentlig ultimo 2020.
Den manglende huslejeindtægt er reguleret i budgettet.
Forsyningsudgifter (el/vand/varme) er reguleret i budgettet.
2018. Faste afgifter vil skulle afregnes i hele perioden.
Fjordpastoratet:
Der skal sættes midler af til kurser o.lign. for at sikre et godt
samarbejde i det nye pastorat. Særligt med fokus på de frivilliges
indsats ift. bl.a. aktiviteter/diakonal virksomhed og et arbejde hen
mod et fælles menighedsråd.
Vi skal i det nye pastorat have ro til at finde vore egne ben – der skal
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ikke igangsættes unødvendige aktiviteter fra Provstiregi.
Arbejdet med beskrivelse af en Kirke- og Kulturmedarbejderfunktion
skal igangsættes i samarbejde mellem de tre menighedsråd og
præsterne i Fjordpastoratet.
Følgende afklares v. TLF:
Afregning kirkebil.
Afregning personregistrering
Tilrettet budget indleveres og tilsendes LR således, at endelig
godkendelse kan finde sted på menighedsrådsmødet den 22/5-19.
3. Evt.

OBS på afmelding af IT i præstegården, når ML ikke længere kan
benytte bygningen?
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