Fruering – og Vitved Menighedsråd

Referat af fællesrådsmøde
Torsdag den 24. oktober 2018 kl. 18.30
Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte,
regnskabsfører, webmaster samt lejer af forpagtergårdsboligen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat fra mødet 21. august 2018
3. Konstituering i Vitved Menighedsråd
4. Økonomi, herunder
a Orientering fra afsluttende budgetsamråd 4. september 2018
b Kvartalsregnskaber for 3. kvt. 2018 (bilag)
c Den uafhængige revisor erklæring (bilag)
d Revisionsprotokollater til årsregnskabet 2017 (bilag)
e Budget 2019 (bilag). Punkterne b til e er for både Fruering og Vitved
Kirkekasser
5. Lydforhold i Fruering kirke
6. Monumentsikkerhed på kirkegårdene
7. Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd
8. Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd (Bilag)
9. Orientering ved sognepræsten
10. Orientering ved kontaktpersonen
11. Orientering ved kirkeværger
Vagn:
Ulla:
12. Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
13. Orientering ved medarbejderrepræsentant
14. Orientering ved folkevalgte kasserere
15. Eventuelt
Mødet blev ledet af: Niels Peter Skrubbeltrang (NPS)
Referent: Ulla Pedersen (UP)
Afbud fra Elin, Lene J. og Gurli. Velkommen til Peter.
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Mødet blev indledt med at vi sang nr. 728 ” Du gav mig, o Herre et lod af din jord”
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Pkt. 2 Bemærkninger til referat fra mødet den 21.august 2018
Referatet godkendt uden bemærkninger
Pkt. 3 Konstituering i Vitved Menighedsråd
Hans Schmidt Laursen ønsker at udtræde af menighedsrådet efter sin blodprop.
Rådet bevilligede på mødet hans udtræden dags dato.
Hans takkede for blomsten efter sin sygdom og takkede for hjælp og støtte.
• Hans orienterede om den nye konstituering.
• Erna Schøler: Formand + medlem af Præstegårdsudvalget
Preben Balskilde: Næstformand + medlem af Præstegårdsudvalget
Peter Holst: Nyt medlem af Vitved Menighedsråd og formand for Kirkeudvalget
Magda Jensen: Valgt Kasserer.
Ulla Pedersen: Kirkeværge
Inge-Gerd: Kontaktperson
• Lene Juul er helt udtrådt af menighedsrådet som suppleant
• NPS er formand er formand for Fællesrådet og leder i den resterende del af
valgperioden fællesrådsmøderne
• NPS og Erna melder ændringerne til Provstiet
• Erna foreslår, at vi evt. får indsat i Målsætningen: - at vi bestræber os på et godt
samarbejde i menighedsrådet, og vi accepterer vores forskelligheder.
Pkt. 4. Økonomi, herunder
a. NPS orienterede fra budgetsamrådsmødet den 4. september 2018 vedrørende
økonomi: Udførligt referat ligger på skrivebordet. Væsentligste punkter: Samlet
budget er på 79,4 mio. kr. heraf 900.000 kr. fra Århus Søndre, et plus på 1,8 mio.
ift. Indledende budgetsamråd. Løn fremskrivningen er hævet til 2,66 % pga. nye
overenskomster. Bevilget 16,7 mio. kr. til anlæg, heraf nyt tag Galten kirke 4,3
mio., opsparing nyt orgel Ry 2 mio., nyt tag Tåning 1,45 mio., opsparing ny kirke
Skanderborg 5 mio. kr. Der er afsat 500.000 kr. til ny skoletjeneste. Der blev
orienteret om fælles kirkegårdsdrift (Ovsted - Tåning-Hylke, Voerladegård og Veng
– Mesing) og fælles regnskabskontor (Skanderborg, Storring - Stjær og
Voerladegård). Beløbet til fælles kirkegårdsdrift og fælles regnskabskontor
fratrækkes ligning i de sogne, som er med. Der laves undersøgelse om der er
radon problemer i præstegårde og andre boliger.
b. Gennemgang af 3 kvt. 2018 v/ Anne Marie. Kvartalsregnskaberne er skriftligt
kommenteret. Enkelte punkter blev debatteret og herefter taget til efterretning for
både Fruering og Vitved. Underskrevet af formænd og kasserer.
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c. Den uafhængige revisor erklæring (revisionspåtegning). Ingen bemærkninger
hverken til Fruering eller Vitved.
d. Revisorprotokollat: Fruering: Anbefalingen vedrørende manglende regnskab for
menighedsplejen tages til efterretning jævnfør også cirkulæret. Anbefalingen
vedrørende fakturering tages også til efterretning, og det overlades til graver, at
finde den mest hensigtsmæssige måde herfor med hensyn til både kunder og
arbejdsbelastning. Vitved: Henstilling om kollekt tages til efterretning, og
anbefaling vedr. likvide midler tages ligeledes til efterretning.
Begge protokollater blev godkendt og underskrevet af det samlede menighedsråd.
e. Budget: Eneste ændring for begge budgetter er det lidt større ligningsbeløb på
grund af højere lønfremskrivning
Fruering Menighedsråd godkender endeligt budget afleveret den 11-10 2018 kl.
11.34.
Vitved Menighedsråd godkender endeligt budget afleveret den 11-10 2018 kl.
11.36.
Pkt. 5. Lydforhold i Fruering kirke:
• Gennem et stykke tid er der kommet flere klager over lyden i Fruering kirke.
Lydanlægget fra Sicom fungerer ikke optimalt til trods for det kun er ca. 3
årgammel og til en pris på godt 50.000 kr. og med 4 års garanti.
• NPS tager kontakt til leverandøren og bl.a. bede dem komme ud til en
gudstjeneste og afhjælpe problemet.
Pkt. 6 Momentsikkerhed på kirkegårdene.
• Erna orienterede om: Der henstilles til, men er ikke et lovkrav at alle gravsten
skal monumentsikres.
• I Vitved har vi indhentet tilbud til 7 fredede gravsten, som kan enten synlig eller
usynlig monumentsikres. Pris 16.760,75 kr.
. • Aftalte, at Peter i første omgang forsøger/prøver at sikre en af stenene.
Ellers at afvente udfaldet til ERFA mødet i Hørning sognegård den 13.dec, hvor
Holger, Vibeke, Vagn & Ulla deltager.
Pkt. 7 Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd
• Klager over sidste efterår års kalkning af Vitved kirke.
Efter møde med J. Thomassen skal han udfærdige en ny pris for en ny
kalkning med refusion. Der er ligeledes indhentet et tilbud fra Kirkekalk. Derefter
tages stilling til det videre forløb.
• Ved afdækning af overgang fra kirketårn og det nye tag er der utæthed.
Ved 1 års gennemgang mødte VVS firmaet ikke op. Det viste sig, at firmaet
var gået konkurs. Solbjerg VVS kommer inden for 14 dage og vil udbedre
skaden midlertidig. Til foråret skal firmaet gennemgå og lave inddækningen
permanent.
Pkt. 8 Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
• Der er kommet et nyt tilbud om at komme med i pjecen Vejkirker,
Men det ønsker vi ikke, da vores kirker er åbne hver dag om dagen.
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•

Inge-Gerd skal evaluere om fordele og ulemper af Fruerings nye ” vej
Bump”. Der køres fortsat for stærkt på Gammel Gramvej. Helle laver
besvarelse
• Efterårsmøde på mandag den 5. november på Diakonhøjskolen. Tilmelding
til Legarth senest søndag den 28. oktober.
• Nye kirkegårdtakster 2019 netop kommet på Skrivebordet

Pkt. 9. Orientering ved sognepræsten
• Der er deadline den 1. nov. til Kirke& Sogne bladet.
Husk nye kirkegårds takstpriser.
• Alle Helgen søndag den 4. november kl. 14.00 i Vitved. traktement? I
Fruering kl. 16.00. Traktement Vagn og Legarth.
• Gudstjenesten den 25. nov. I Vitved er med NN = Jørgen Lorenzen.
• Søndag den 28. okt. kl. 19.30 er der i Fruering kirke koncert over temaet
Karl Nielsen.
• Den 27. okt. kl. 14 i Samlings salen på Virring skole. Med fejring af Virring
korets 50 års jubilæum
Pkt. 10 Orientering ved kontaktpersonen
• Den 9. november er der Gåsegilde for personalet ( en slags julefrokost)
• Det er ret så problematisk, at der er 3 forskellige organister der afløser
hinanden mod kun 2 forskellige præster. Det kræver meget ekstra tid at
planlægge ½ år frem og få det til at gå op. Bør tages op på provstiniveau,
så præster og organister i Skanderborg følges ad.
Pkt. 11 Orientering ved kirkeværger
Vagn:
• Thomassen skal gennemgå og vurdere Fruering kirke tag m.h.t.
understrygning.
• Tilmeld ERFA mødet den 13.dec
• Holger har fået en konkurrent i bedene i form af en Mår eller en grævling.
• Der blev nedsat et udvalg den 13. juni 2017 (Helle, Inge-Gerd, Vagn og
Legarth) til kirkeudsmykning ( 350.000 kr.) (altertavle). Birthe Bøtkjær
tilbyder at komme med i udvalget. God ide og Birthe indbydes
Ulla:

•
•
•
•

•
•

Vinduet i Våbenhuset er blevet repareret og sat i. Er lavet af Egetræ.
Mangler blot at blive muret rundt om udvendig.
Jesper Krongaard er startet på renholdelse af gravstederne. Men
er langt fra færdig. Men aftalen er jo, at det først skal være udført
den 1. november
Vibeke vil starte med grandækning den 13. nov.
Vibeke har spurgt til at få en lille vaskemaskine på graverkontoret + en
hylde. Aftalt, at en vaskemaskine mere hensigtsmæssigt opstilles i
køkkenet i Stalden til fælles brug. Endvidere aftalt, at der sættes
engangshåndklæder op på toilettet og i tekøkkenet
Der er indhentet tilbud på monument sikkerhed på Vitved MR 7
fredede gravsten til en pris på 16.760,75 ( se under punkt 6)
Vibeke og jeg har tilmeldt os ERFA mødet i Hørning den 13.
dec.
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Pkt. 12 Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
•

•

•
•
•
•

Jørn orienterede om at lejeren af hallerne har opsagt lejemålet
Ny lejer godkender genudlejningen til 35.000 kr. årlig.
Advokat skal udfærdige en ny lejekontrakt.
Haft møde med Kim . Fraflytter den 31. dec.. Der skal renoveres
efter udflytningen og genudlejning.
Måske finde en lejer der vil være en slags vicevært funktion.
Der kommer et nyt skilt op , som viser ned til Præstegården Samt pile
ned til ”Hallerne” med ”gamle” biler.
Der er bestilt 3 lamper med forbindelse fra præsteboligen til Stalden.
Der skal oprettes internet forbindelse fra den gamle konfirmand stue til
Stalden. Afventer tilbud fra El og Køl.
Skovdyrkerforeningen fælder & rydder op i skoven/skovbrynet. Helle
synes det ser meget voldsomt ud.

Pkt. 13 Orientering ved medarbejderrepræsentant
Holger
• Grundet vejret er Fruering bagud med renholdelse af gravstederne.
• Har afprøvet Vitveds nye gasbrænder. Den er for tung på det bakkede terræn. Vil
finde en bedre egnet.
• Starter grandækningen i uge 45. forventer det tager ca. 4 uger
Pkt. 14 Orientering ved folkevalgte kasserere
• Ingen bemærkninger.
Pkt. 15 Eventuelt
• Helle Ønsker et nyt hjertestarter kursus for både voksne og for børn. NPS sender
kontaktoplysninger til Helle
Tages op til foråret, så det kan komme med i marts Kirke & sognekontakt.
• Hans blev takket for sin indsats i menighedsrådene.
Mødet sluttede. kl. 22.00
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