Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 25/9 kl. 19.00-22.00
i Alrø Forsamlingshus

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), Yvonne
K. Sørensen (YKS), Medarbejderrepr. Dorthe B. Sørensen (DBS), Tove
Forsberg (TF), Inge Kjær Nielsen (IKN)
Susanne Larsen (SL)
LR

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af pkt. 5.3 Trådløse mikrofoner, frekvensomlægning 2020

2. Endelig godkendelse og
underskrift af referat
3. Regnskab 2018
- revisionspåtegning
- protokollat

Godkendt og underskrevet.

4. Budget 2020
- minilæsser
- kirkegårdsmur Alrø

Nr. 30 / 2016-2020

Fremlagt og godkendt og underskrevet.
TLF melder tilbage, at vi ikke synes Revisionsfirmaet BDO ikke
opfylder de krav de selv lister op.
Minilæsser:
Afslag på bevilling af anlægsmidler.
Det godkendes at minilæsser kan anskaffes for menighedsrådets frie
midler. Vi godkender tilbud på i alt kr. 160.500 incl. moms.
Kirkegårdsmur:
Lindetræer fælde.
De mest presserende arbejder ift. reparation af kirkegårdsmuren er,
i ifølge arkitekt Hans Lund, nord og sydmuren – reparationspris
udgør her i alt ca. kr. 710.000 incl. moms. Annette Liboriussen og
BMR beskriver projektet iht. projektbeskrivelser fra arkitekt og
indsender til Provstiudvalget.

5. Alrø Kirke og kirkegård
1. Rosenmeier-stenen
2. evt. nyt fra kirkeværge
3. Trådløse mikrofoner,
frekvensomlægning 2020

OBS, at de resterende frie midler skal bruges til inventar i
præstegård efter renovering.
1. Rosenmeier-stenen
Ønske om at stenen flyttes op ved siden af døbefonten, hvor den
bla. Kan dække det område på kirkevæg, som altid tager farve af
fugt. Den kan lettere fastgøres her.
BMR og Annette Liboriussen får projekt beskrevet og indsendt til
provstiet. Incl. prisoverslag.
2. Øvrigt:
Klokkestablen er etableret igen og klokken sat op.
3. Trådløse mikrofoner:
Frekvensbåndene bliver omlagt og efter april 2020 vil det vi har i
Alrø Kirke ikke kunne anvendes. Tilbud fra Sicon lyder på en udgift
incl montering og test og moms på kr. 8.275,-.
Drøftet det og besluttet, at andre muligheder skal undersøges. Fx
med trådløs sender på alter og prædikestol.
Tove Sloth Lave og Annette Liboriussen arbejder videre hermed.
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6. Takstblad / reservering af
gravsted
– orientering fra
budgetsamråd 4/9-19,
herunder evt. tilretning af
kirkegårdsvedtægter i
forbindelse hermed

Iht. Kirkeministeriets nye skabelon for Kirkegårdsvedtægter er det
muligt for menighedsrådet at beslutte, at der kan reserveres et
gravsted. Dette har menighedsrådet tidligere besluttet er en
mulighed. Det har ikke tidligere været praksis i Provstiudvalget at
accepteret dette og der er endnu ikke indarbejdet en pris for
reservering i det nyligt udarbejdede takstblad.
Som oplyst på seneste budgetsamråd bliver Kirkegårde/ny
indretning mv et tema på forårets budgetsamråd og i den
forbindelse vil takster herfor blive drøftet.
Vi fortsætter indtil videre uændret praksis.
Udbudsmateriale er sendt ud. Licitation i uge 43.
Der er tre til fire håndværker inviteret til at give tilbud på de enkelte
områder. De håndværkere, der er valgt, er valgt ud fra, at de har
bemanding til at kunne udføre opgaven indenfor den tidsfrist
arkitekten har fastsat. Arkitekten er i dialog med håndværkerne
forinden tilbudsafgivelse, så vi sikrer, at de kan opfylde krav om, at
de kan samarbejde og vise, at de kan løfte opgaverne.
EM er i tæt dialog med arkitektfirmaet.
Dennis Ordon, Gylling har hjulpet med beskrivelse af IT/netadgang i
de offentlige lokaler fremadrettet.
Adgangsforhold til præstegården er drøftet, der etableres
håndværkerindkørsel, så skurvogne kan bakkes ind i haven.
I forbindelse med ændring af handicapindgangen bliver er nogle
store sten til overs. Forslag om, at de kan bruges til bænke på
kirkegården.

7. Totalrenovering
præstegården
- status

Nr. 30 / 2016-2020

Genhusning – Dråby:
Menighedsrådet betaler IKKE befordringsgodtgørelse til ML.
ML har ret til skattemæssigt befordringsfradrag for km ud over 24
dagligt.
Der bevilliges rengøring af det midlertidige præstekontor i Dråby. LR
og ML aftaler nærmere, når der er indhentet tilbud.

8. Opsamling ”sommervisionsmøde”
- herunder drøftelse ift.
traditioner (se pkt. 9.3)
9. Fjordpastoratet
1. Kirke- og
kulturmedarbejder
2. Nyt fra kontaktpersonerne
3. Traditioner i Gylling og
Alrø Kirker.
Bevares/fjernes? Der skal
udarbejdes en prioriteret

Den lille TV pakke bør ifølge præsteforeningen dækkes af
menighedsrådet og refunderes for hele genhusningsperioden., bl.a.
fordi Menighedsrådet ikke har udgift til internet i forbindelse med
genhusningen. LR og ML afklarer/undersøger nærmere.
Fælles aktivitetsudvalg:
IKN og DH repræsenterer Gylling-Alrø.
LR afklarer, hvem der er repræsenteret fra de øvrige MR.
1. Kirke- og kulturmedarbejder:
Opgaver som kan ligge hos evt. kirke- og kulturmedarbejder:
Hjemmeside
Sociale medier bl.a. fælles facebookside.
Koordination af aktiviteter mellem aktivitetsudvalg/præster
(gudstjenester), herunder kalenderfunktion aktiviteter/ansatte.
Salmeprogrammer til konfirmation, øvrige gudstjenester mv.
Eventmanager - ift. arrangementer.
Ny medarbejder skal også selv kunne sætte sit præg på indholdet.
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"traditionsliste" – et værktøj
til brug ved planlægning af
årets gang i Fjordpastoratet.

Øvrige ansatte bør evt. spørges ift stillingsinhold/gode input hertil.

4. Øvrigt

2. Nyt fra kontaktpersonerne:
Kontaktpersonernerne holdt møde 24/9. Ørting/Falling mangler
organist fra 1/11-31/12 – timerne løftes i første omgang af Inger og
Hans.
Drøftet om der kan være overskudstimer, som kunne puttes i puljen
til en kirke- og kulturmedarbejder, herunder om vi har midler der
kan frigives fra arrangementspuljen til flere
organist/musikformidlingstimer.
Stor opmærksomhed på, at man skal ”tænke ud af boksen” i
fællesskab.

Processen for ansættelse skal ikke hastes igennem.

3. Traditioner i Gylling og Alrø sogne:
Af referat fra sommervisionsmødet fremgår, hvad menighedsråd,
suppleanter og Kirkens Venner finder væsentligt at bevare, men
hvad finder sognebørnene vigtigt at bevare?
Konfirmander/minikonfirmander, pensionistklub, skole,
dåbsforældre mv. inviteres til dialog om emnet.
BMR/TLF arbejder videre hermed.
Drøftes på menighedsrådsmøde primo 2020 og efterfølgende i
pastoratrådet, hvordan vi ser helheden for traditioner i
Fjordpastoratet.
4. Øvrigt:
Der er den 24/9-19 afholdt møde med grafiker, som præsenterede
tanker om logo til Fjordpastoratet. Der arbejdes videre med projekt
fælles logo.

10. Arrangementer/Evaluering
mv.
1. Kirkekaffe
2. Sangaften Alrø 8/10
3. Alle Helgengudstj.
Evaluering:
1. Familiesogneudflugt
2. Mølle-/høstgudstjeneste

Afventer tilbagemelding fra Jens Peter Petersen ang. Etablering af ny
fælles hjemmeside for Fjordpastoratet.
1. Kirkekaffe gudstjenester:
20/10 kl. 10.30 Gylling: SL
2. Sangaften Alrø Forsamlingshus 8/10-19:
BMR / TSL planlægger og afvikler.
3. Alle Helgengudstj.:
Tankerplader - YKN sørger for at klargøre tankeplader Alrø.
LR sørger for at klargøre tankeplader Gylling.
ML har tush indkøbt i 2018.
Vissent juletræ: TSL har bestilt et til Alrø, IKN sørger for et til Gylling.
Servering: DH og LR begge steder.
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Evaluering:
1. Familiesogneudflugt:
FANTASTISK dejlig tur. Bussen var fuld og snakken gik. Alle var glade.
Har kun hørt gode ting. Vi mødtes med Marianne og Kåre inkl familie
ved indgangen til Ree park. Mange nye ansigter var med i år og er
klar næste år. Fremadrettet opmærksomhed på
ledsagere/ledsagerkort.
2. Mølle-/høstgudstjeneste:
Alt forløb planlagt. SL havde ingen fornemmelse af at de menige
manglede noget (mad, suppe, aktion eller lign) – det er der dog delte
meninger om – vi tager det op i forbindelse med planlægning
fremover. Flot fremmøde.
11. Nyt fra præsterne

Fordeler deltagelse i menighedsrådsmøder fremover.
En uges begravelsesvagt som forsøgsordning. Liste er sendt til
bedemændene.
Alle i Fjordpastoratet forsøger at få tingene til at nå sammen – vi
bygger båden mens vi sejler, som KBS udtrykker det. Præsterne har
fokus på at få maskinrummet til at fungere.
Konfirmationsforberedelse er startet og kommet godt i gang.
Der laves fælles udflugt for KSB’s og ML’s hold til Århus på et
tidspunkt.
Konfirmanderne deltager i Fortællegudstjeneste i Falling den 29/9
Fjordpastoratets konfirmander inviteret til workshop i oktober.
Køres som et hold sammen.
Udflugt i tankerne efter vinterferien.
Der bliver konfirmation i samtlige pastoratets kirker.

12. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø
6. Præstegårdsudvalg
7. Kommunikationsudvalg
8. Medarbejderrepræsentant
9. Stiftsråd v. BMR
10. Den Fælles
Menighedspleje

Arbejder på at få kigget på fælles liturgi i de 6 kirker.
Godt for såvel ansatte som menigheden (genkendelighed).
1. Formand/næstformand:
Referat budgetsamråd findes på provstiets hjemmeside.
2. Kontaktperson:
Se pkt. 9.2
3. Kasserer:
4. Kirkeværge Gylling:
Kirkegården: arbejdet skrider godt frem. Nye lamper er sat op.
Der sættes lampe på gavlen af præstegården.
Når man kommer fra byen er lamperne meget skarpe. Måske er det
blot et spørgsmål og tilvænning.
5. Kirkeværge Alrø:
Se pkt. 5
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6. Præstegårdsudvalg:
Se pkt 7.
7. Kommunikationsudvalg:
Se pkt. 9.4
8. Medarbejderrepræsentant:
Der mangler lys på gangen ned mod toilettet. EM og Keld følger op
på det.
Ønske om lamper på nordsiden af kirken.
De sokkelsten, som er i overskud hentes 26/9.
Lidt udfordringer med navn på girokonto.
9. Stiftsråd:
intet nyt.

13. Punkter til næste møde den
30/10-19 kl. 19-22
i Alrø Forsamlingshus
Forplejning: YKS
14. Evt.

10. Den Fælles Menighedspleje:
Beløb fra familiesogneudflugten kr. – afv. Fra TLF.
Familiegudstjeneste 1. søndag i advent (www.kirketeatret.dk)
Dato for nytårstaffel.
Kvartalsrapport.
Afbud fra JJ og LR. TF og IKN deltager som suppleanter.
Der afholdes Basar 2/11-19 kl. 10-16. Forslag om at Kirkens Venner
indsender pressemeddelelse til Odder Avis. LR sørger for opslag på
Facebook og hjemmeside.
Højskoledag afholdes 22/3-20 – tekst til kirkebladet indsendes
senest 7/11-19.
IKN savner dåb ved gudstjenesterne.
Vi kan ifølge KSB og ML ikke længere afslå lørdags-dåb. Vigtigt at få
evalueret dåbslørdage kontra dåb ved gudstjenesten.
Evaluering konfirmationsforberedelse skubbes til møde i
januar/februar.
Forslag om at finde inspiration fra Høsterkøb sogns måde at gribe
fremtidens kirke an på – de har udgivet en lille pamflet herom.

15. LUKKET punkt

Forventningsafstemning ift. ny præst Kåre Schelde Busk.
Skal drøftes forud for pastoratrådets møde med KSB og provsten
den 6/11-19.
Præsterne forlod mødet forud for dette punkt.
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