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Menighedsrådsmøde
Den 21/8-19 kl. 19.00-22.00
i Alrø Forsamlingshus

Nr. 29 / 2016-2020

Tilstede:

Fraværende:
Referent:

Marianne Lyst (ML), Kåre Schelde Busk (KSB), Lone Riis (LR), Bente
Midtgaard Rasmussen (BMR), Trine Ladegaard Fogh (TLF), Erling
Mikkelsen (EM), Jørgen Jensen (JJ), Dorte Hermansen (DH), Susanne
Larsen (SL), Medarbejderrepr. Dorthe B. Sørensen (DBS), suppleant
Tove Forsberg (TF)
Yvonne K. Sørensen (YKS)
LR

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Kvartalsrapport pr. 30/6-19

Godkendt.

3. Budget 2020
- minilæsser
- kirkegårdsmur Alrø
- Budgetsamråd 4/9-19

Minilæsser:
BMR har indsendt begrundet ansøgning og tilbud på 3 minilæssere.
Tilbuddene er væsentligt lavere end det i budgettet anslåede beløb.
Sagen behandles på provstiudvalgsmøde.
Kirkegårdsmur:
Arkitekt Hans Lund har fremsendt overslag over udbedring af
skaderne. De to mest presserende arbejder omfatter syd- og
nordmuren og lyder på kr. 710.000 incl. moms – heraf udgør
udgifterne til renovering af nordmuren kr. 187.500 incl. moms. Det
tilrådes ikke at udskyde dette arbejde længe grundet fare for at
muren vælter ud over vejen.
Træfældning af to træer i sydmuren skal helst ske inden for de
næste uger, når marken er høstet og man kan komme til med lastbil
og kran. BMR har indsendt billeder af muren og anmodet provstiet
om lov til at fælde de to lindetræer. Prisen for fældning og
bortkørsel andrager ca. kr. 20.000. Afv. tilbagemelding fra
Provstiudvalgets behandling af anmodning.
Konsulenten rådede til at muren ikke genopføres før jorden har sat
sig. Nationalmuseet skal grave, når muren kommer ned ifølge
arkitekt.
Der skal foreligge en projektbeskrivelse og opgaven skal sendes i
udbud. Annette/BMRgår videre med sagen.

4. Genautorisation af personer
på kirkenettet

5. Gylling Kirke og kirkegård
1. Status på projekter
2. Etablering af

Budgetsamråd:
Hou Sognegård 4/9-19 – foreløbig tilsagn fra følgende om at deltage:
KSB, TLF, BMR, LR (evt. TF).
Jfr. mail af 5/7-19 fra IT-kontoret skal menighedsrådet årligt
genautorisere de personer, som har adgang og rettigheder til itsystemer, herunder FLØS, dataarkiv mv.
LR har hidtil genautoriseret.
Fremadrettet bemyndiger vi regnskabsfører til at foretage
genautorisationen.
1. Omlægningsprojektet går planmæssigt. Opsætning/nedgravning
af lamper er igangsat.
Enkelte sten i lapidariet mangler sikring. Øvrige sikringer af gravsten
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1. Status på projekter
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er udført. De fjernede sokler til sten tilhører gravstedsejer. Det
anføres på faktura, at den skal afhentes inden for ca. tre uger,
hvorefter de køres væk.
Diverse opgaver i kirken igangsættes senere på året ifølge EM.
2. Det besluttes, at der etableres en blomsterplads ved det nye
anlæg ”lunden” på Kirkegården. Et rundt anlæg med en sten –
placeret i midten af anlægget”.
1. Brockdorff-stenen:
Brockdorff stenen er kommet retur. Den er rigtig flot og
præsentabel. Der er lavet et fundament til den, for at undgå, at den
trækker fugt..
Klokkestablen:
Arbejdet går i gang i uge 34/35. Klokken er demonteret.
Rosenmeier-stenen ved bagvæggen af kirken:
Horsens stenhuggeri har givet et tilbud på 27.000 kr. på at få den
længere op fra gulvet/op i højden, og lavet beslag til den.
Stenen er central for Alrø og Alrø Kirke (omtalt som Alrøs
stamfader), hvorfor der er ønske om at mindestenen får en mere
fremtrædende plads. Tove SL laver en lamineret seddel, der hænges
op ved siden af stenen, så historien om Rosenmeier fortælles.
Beslutning udsættes. Der skal indhentes flere oplysninger. BMR taler
med Annette herom.
Fibernet:
Er installeret og indtil videre løber abonnementet i minimumsbindingsperioden. Det skal afklares, hvilket abonnement vi i givet
fald skal fortsætte med efter periodens udløb.

7. Takstblad / reservering af
gravsted

8. Totalrenovering
præstegården
- status på
renoveringsprojekt
- status
genhusning/opmagasinering/

2. Pasning af kirkegården – evaluering samarbejdsaftale:
Passes pænt, men man skal have større opmærksomhed på, at
arbejdet planlægges, så det altid ser pænt ud op til højtider,
konfirmation mv. LR orienterer Jens Theodor.
En arbejdsgruppe har genberegnet kirkegårdstaksterne, som man er
forpligtet til at gøre, hvert 4. år. Behandles på provstiudvalgsmødet
d.d.
LR har haft kontakt til provstiet, Karna Friis ift. indarbejdelse af pris
for reservering af gravsted i takstbladet. Afventer tilbagemelding
herpå.
Vores bud er, at man sætter prisen svarende til at erhverve
brugsrettet til et gravsted for 5 år ad gangen.
I den kommende uge laves der håndværkerlister.
Den 5/9-19 godkendes håndværkerlister og de sidste tegninger, som
skal indsendes til godkendelse i ministeriet. Derefter sendes
renoveringsprojektet i udbud. Når licitationsresultat foreligger, skal
der kigges på om den økonomiske ramme holder.
De sidste ting i præstegården fjernes i september. ML laver den
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IT / Telefoni – LR og ML afklarer og afmelder.

9. Fjordpastoratet
- orientering

EM tager kontakt til Jens Theodor vedrørende pasning af
præstegårdshaven. Der er enkelte ændringer i opgaverne i
forbindelse med, at renoveringen i gangsættes.
Referat fra møde i pastoratrådet er udsendt til
Menighedsrådsmedlemmerne den 15/8-19.
Bjarne Skipper har fortsat aben ift. indkaldelse til første møde i det
fælles præstegårdsudvalg. LR har talt med Karna Friis om
præstegårdskassen og samling af midlerne fra de tre menighedsråds
kasser. Der er fremsendt orientering til de to andre
menighedsrådsformænd herom.
Kirsten Aagaard er udtrådt af hjemmesideudvalget. Det er ikke
lykkedes Hundslund-Torrild Menighedsråd at finde en anden, som vil
deltage. Jens Peter har hostet www.fjordpastoratet.dk
LR har talt med Lise Laursen, ansvarlig for kirkebladet og ØrtingFallings hjemmeside herom. Det er os begge meget magtpåliggende,
at der snart findes en løsning. Lise og LR kan evt. i perioden frem til
ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder være behjælpelig med
opdatering af den fælles side. Jens Peter indhenter tilbud fra DKM
på etablering af ny hjemmeside. SL kontakter Jens Peter for
nærmere aftale om arbejdsgruppens videre opgaver.
Pastoratrådet drøfter 6/11-19 funktionsbeskrivelse og proces for
ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder. Vi drøfter det på næste
møde.
Der afholdes møde den 29/8-19 mellem kontaktpersoner og præster
i Fjordpastoratet samt personalekonsulenten.
Forslag om fællesarrangement for alle tre menighedsråd og
suppleanter i Fjordpastoratet. LR arbejder videre hermed.
I forbindelse med KSB's start i sit nye embede skal provsten deltage i
et møde med alle menighedsråd mhp. en fælles
forventningsafstemning. Pastoratrådet har drøftet det og aftalt
møde den 6/11-19. Vi drøfter det på næste møde.

10. Formandserfamøde xx/6-19
1. Evaluering

ML/KSB beder alle menighedsråd forholde sig til, hvilke traditioner
der er de forskellige steder – hvilke man ønsker at bevare og hvilke
man måske ønsker at fjerne. Der skal udarbejdes en prioriteret
"traditionsliste" fra det enkelte menighedsråd – et værktøj til brug
ved planlægning af årets gang i Fjordpastoratet.
1. Evaluering konfirmationsforberedelse:
Drøftes på næste møde.
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Forslag om, at rapporten drøftes i menighedsrådene og
efterfølgende på et møde mellem præster og formænd – evt.
formandsmødet i november.
2. Håndtering af kister:
Jfr. vejledning om håndtering af kister må kirkens ansatte og
bedemandens ansatte ikke bære en voksenkiste ind/ud af kirkerne.
Det er dybest set familien, som har problemet/skal løse opgaven,
men de sørger oftest kun for at bære kisten ud af kirken.
Kan vi låne ved hinanden, men hvad med transport mellem
kirkerne?
Kan vi betale os fra at få løst opgaven?
Kan vi nedlægge brugen af kapellet? (utidssvarende)
De sidste tre år har vi kun haft 2 gange hvor pårørende har skullet
bære kisten fra kapellet til kirken. Og kun 1 gang mange år tilbage
har vi haft brug for selv at flytte kisten fra eget kapel til kirken.
Ingen beslutning taget – vi drøfter sagen igen på et senere tidspunkt.
3. Befordringsgodtgørelse:
Jfr. lovgrundlaget kan menighedsrådsmedlemmer alene få
befordringsgodtgørelse til møder i dagtid, som biskoppen har
indkaldt til eller forhandlinger om f.eks. overenskomstbrud.
Det blev aftalt, at provsten spørger i Stiftet, om der kan ændres på
disse regler i lyset af, at pastoraterne nu er blevet større med
længere kørsler til følge, ligesom det ønskes at menighedsrådene
deltager i inspirationsmøder, budgetsamråd m.m. i højere grad end
tidligere, hvor det meste foregik indenfor det mindre sogns grænser.
Afventer tilbagemelding.
4. Kirkebil:
Sognet som kirkebilen transporterer folk til, betaler for kørslen.
Der skal udfærdiges en tekst til kirkeblad og hjemmeside om
reglerne for brug af kirkebil.

11. Arrangementer/Evaluering
mv.
1. Kirkekaffe
2. Familiesogneudflugt
3. Mølle-/Høstgudstjenste
4. Børnearrangement 13/10
Evaluering:
1. Alrø Sogneudflugt
2. Sommer-salmesangsaftner
3. Koncert 2/8, Alrø

1. Kirkekaffe gudstjenester:
Alrø 25/8 – 9.00 : SL
Gylling 1/9 – 9.00: Inge
Alrø 8/9 – 9.00: Inge
Alrø 22/9 – 10.30: Inge
2. Familiesogneudflugt:
TLF har ikke mulighed for at deltage alligevel. SL holder styr på
tropperne fra Gylling og til ML og KSB støder til i ReePark.
Der er venteliste til turen.
4

Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 21/8-19 kl. 19.00-22.00
i Alrø Forsamlingshus

Nr. 29 / 2016-2020

3. Mølle-/høstgudstjeneste:
Ingen annoncering i Odder Avis, men der indsendes
pressemeddelelse - LR.
Gode råd bages til brug ved nadver- BMR
Saft + snapseglas - SL
Højtaleranlæg – Ole John sætter op – BMR kontakter.
Klaver – EM/DH
Skibsklokke – SL
Tove SL er kirketjener.
4. Børnearrangement 13/10 i Gylling Kirke:
Annoncering på de sociale medier, hjemmeside og
pressemeddelelse til avisen.
Tema: ”Det at være anderledes”.
Praktiske opgaver – uddelegeres af SL.
Evaluering:
1. Rigtig god og spændende tur – 33 deltagere.
2. Aftenen i Gylling var fint besøgt – ikke så mange på Alrø. Rigtig
gode aftener. Skal annonceres bedre.
3. Der deltog ca. 60-70 personer. Rigtig god aften.
Lidt forvirring ift. hvem der var kontaktperson og manglende
afklaring af honorarets udbetaling samt hvem der skulle byde
velkommen.
12. Nyt fra præsterne

Gudstjenesteplanen er lavet - forsøgt at fordele ligeligt imellem
kirkerne og mellem præsterne. Der er indlagt flere
dåbsgudstjenester. Alle helgen og juleaftensgudstjeneste afholdes i
alle kirker.
Hellig tre kongers søndag medvirker et kor og Fjordpastoratetssalme præsenteres.
ML og KSB har talt om at de har begravelses-/bisættelsesvagt en uge
af gangen. Den endelige form meldes snart ud.

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

Der har d.d. været en god konfirmandindskrivning fælles for hele
Fjordpastoratet.
1. Formand/næstformand:
Tour dé Femme/kvindecykelløbet benytter igen parkeringspladsen
ved Gylling Kirke den 8/9-19 – der stilles formodentlig telt op fredag
eller lørdag. De låner også strøm fra graverbygningen "som de
plejer" (400V-stikudtag). Kontaktpersonen fra cykelløbet kontakter
TSL for aftale om at få tilsluttet el.
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Præstetavler:
På opfordring fra DBS har LR rettet henvendelse til formændene for
de to øvrige menighedsråd i Fjordpastoratet, med opfordring om at
begge præster – ML og KBS får deres navne på alle 6 præstetavler.
EM går videre med det fsv. angår Gylling – evt. via DBS
2. Kontaktperson:
Møde i næste uge jfr. pkt. 9.
BMR har foreslået de to øvrige kontaktpersoner, at de laver en
bemandingsplan ift. gudstjenester, som der blev lavet for
sommerbemandingen.
3. Kasserer:
TSL har været til møde i Regnskabskontorets bestyrelse. Ruben
stopper og Leif Kristensen er valgt til ny formand.
Brandsoft er en dyr løsning. Gennemgang af brugere skal ske og
tilrettes.
4. Kirkeværge Gylling:
Problemer med to gravsteder i Gylling, som ikke passes.
5. Kirkeværge Alrø:
intet
6. Præstegårdsudvalg:
se pkt. 8
7. Kommunikationsudvalg:
intet
8. Medarbejderrepræsentant:
3./4. oktober er Dorthe og Thorkild ikke hjemme og håber de kan
undgå, at der er handlinger i Gylling Kirke disse dage.
Mange negative reaktioner på ”lunden" og dens udseende.
Hvordan får vi formidlet meningen med området?
Det er muligt, at vi på sigt skal gentænke lidt!
9. Stiftsråd:
Næste møde 5/9-19.
10. Den Fælles Menighedspleje:
Kirkens venners basargruppe har i foråret besluttet, at de penge,
som måtte komme ind ved basaren i november deles med 75% til
lokale initiativer og 25% til den fælles menighedspleje.
Vi skal have en opmærksomhed på at samle midler ind til den fælles
menighedspleje også. Det er besluttet, at indtægten, fra
Familiesogneudflugten i Gylling, går til den fælles menighedspleje.
Mobilepay der vedrører menighedspleje = 66950
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14. Punkter til næste møde den
25/9-19 kl. 19-22
i Alrø Forsamlingshus

Kirke- og kulturmedarbejder – drøftelse af funktion/oplæg til
funktionsbeskrivelse.
Opsamling ”sommer-visionsmøde”.
Evaluering konfirmationsforberedelse.

Forplejning: DH
Arrangementer:
Alle Helgengudstj. (tankeplader, vissent træ)
Familiegudstjeneste 1. søndag i advent (www.kirketeatret.dk)
Kirkegårdsvedtægter – opfølgning, jfr. dagsorden pkt 7.

15. Evt.

Forventningsafstemning KSB/menighedsrådene. Drøftes forud for
mødet med provsten 6/11-19. Der kommer et oplæg fra provsten
hertil.
Adresseliste tilrettes med Kåre Schelde Busk, ksb@km.dk, tlf.
28601618. BMR sender rundt.
Henvendelse fra Lise Laursen omkring sangaften med Odder Voices
den 8/10-19. Vi foreslår det bliver i Gylling Kirke i stedet for på Alrø.
I godt Selskab – bestilles 2019 – der er en artikel med fra Gylling
Kirkegård.
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