Fruering – og Vitved Menighedsråd
Referat af fællesrådsmøde
Tirsdag den 12. marts 2019
Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte,
regnskabsfører, samt webmaster.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat fra mødet 16. januar 2019
3. Økonomi, herunder:
a. Orientering om afholdt regnskabsmøde hos Anne Marie den 28. februar.
b. Gennemgang af udkast til regnskaber for begge kirkekasser og godkendelse af
disse – udkast til regnskab er vedlagt.
c. Orientering om revision af regnskabet for Kirke - & Sognekontakt.
d. Godkendelse af regnskabs instrukser
4. Forberedelse af syn, der finder sted den 3. april 2019 (Bilag)
5. Alterudsmykning – nyt fra udvalg?
6. Orientering ved formanden for Vitved menighedsråd
7. Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
8. Orientering ved sognepræsten
9. Orientering ved kontaktpersonen
10. Orientering ved kirkeværger
11. Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
12. Orientering ved medarbejderrepræsentant
13. Orientering ved folkevalgte kasserere
14. Eventuelt
Mødet blev ledet af: Niels Peter Skrubbeltrang (NP)
Referent: Ulla Pedersen (UP)
Afbud fra Jørgen Kiærskou
Mødet blev indledt med at vi sang nr. 750 ” Nu titte til hinanden”
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Punkt 3 d blev tilføjet. Herefter godkendt.
Pkt. 2 Bemærkninger til referat fra mødet den 16. januar 2019
Referatet godkendt uden bemærkninger
Pkt. 3 Økonomi, herunder:
a. Orientering om afholdt regnskabsmøde hos Anne Marie den 28. februar.
v. NP: Udkast til regnskaberne blev på mødet gennemgået af formænd og folkevalgte
kasserere. Primært kommentarerne blev gennemgået og godkendt. Tallene kan ikke
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ændres. Anlægsønsker i 2020 skal indsendes til provstiet senest 15. april, og skal være klar
senest til synet. Hensættelser til gravstedskapitaler falder, hvilket vil påvirke økonomien
fremover.
b. Gennemgang af udkast til regnskaber for begge kirkekasser og godkendelse af
disse – udkast til regnskaber er vedlagt.
Fruering:
Resultat af drift blev 75.791 kr. og resultat efter anlæg 72.910 kr. Menighedsrådets frie midler
udgør 662.862 kr., og vi må forvente, at provstiet vil henvise til brug heraf ved anlægsønsker.
Videreførte anlægsmidler udgør 896.835 kr., heraf opsparing til kunstnerisk udsmykning
362.000 kr.
Efter opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt under mærket: Fruering Sogns
Menighedsråd CVR-nr.46275314 Regnskab 2018. Afleveret den 04-03-2019 kl. 16:28
Vitved:
Resultat af drift blev et underskud på 58.598 kr. kr. og et underskud efter anlæg på 98.202
kr. Resultatet er påvirket af de store vedligeholdelsesarbejder, der er gennem ført i 2018 og
som delvis er finansieret af egne midler. Menighedsrådets frie midler er derfor også faldet fra
895.262 kr. til 485.363 kr., hvilket dog stadig er et stort beløb i forhold til ligningen.
Vedrørende forklaringerne til regnskabet note 2, skal der rettelig stå renovering og pudsning
af lamper, ikke anskaffelse af nye lamper.
Efter opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt under mærket: Vitved Sogns
Menighedsråd, CVR. Nr. 17765213 Regnskab 2018 Afleveret den 01-03-2019 kl. 09:59
c. Orientering om revision af regnskabet for Kirke - & Sognekontakt.
v NPS. Der er et overskud på godt 3.000 kr. i 2018. Både indtægter og udgifter er på niveau
med 2017. Der er en egenkapital på godt 81.000 kr.
d. Godkendelse af regnskabs instrukser
Bilag til regnskabsinstruks for 2019 for begge kirkekasser blev underskrevet.
Pkt. 4 Forberedelse af syn, der finder sted den 3. april 2019
Husk at anlægsønsker skal ske foreligge senest til synet og sendes til provstiet inden den 15.
april. Anne Marie påpegede, at det ikke er hende, der ajourfører inventarlisterne. Det gør
henholdsvis præst, gravere/kirkeværger. Synsprotokoller skal ikke nødvendigvis udskrives,
blot de foreligger digitalt. Opbevaring sker på Brandsoft og Skrivebordet i Fruering. Efter
synet vil NPS instruere Erna & Ulla i gemme MR papirer på DAP.
Pkt. 5 Alterudsmykning – nyt fra udvalg?
Helle og Inge-Gerd orienterede:
Der er afholdt 2 møder angående alterudsmykningen.
Der er udvalgt 3 kunstnere. Den ene har dog meldt fra. De to andre er: Ejvind Nielsen og
Kirsten Dissing Overgård. Begge er præster og pensionister og positive over for opgaven.
Forslag til altertavlen er evt. at kunne skifte midterpartiet ud med 4 forskellige billeder i løbet
af året i lysere farver. Hvorimod siderne og foroven skal forblive stationær.
Hvis midten partiet skal males direkte på skal Nationalmuseet involveres. Det er dog ikke
planen. Der holdes møder med de to kunstnere hver for sig, for at høre deres oplæg og evt.
skitser.
Udvalget arbejder videre.
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Pkt. 6 Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd.
•

Drænet på den nye parkeringsplads er blevet ordnet, og ser umiddelbart ud til at
fungere, så der ikke løber vand ned i genboens have.

•

Reklamationen af nedsunket underlag ved indkørselen til materielpladsen er
udbedret.

•

Beskæring af træer og buske ved indkørselen til container pladsen er udført.

•

Øvrige istandsættelser afventer til kirkesynet. Vi forbereder at indhente tilbud på
opgaver og ønsker af nyanskaffelser.

•

Erna forslår at porto hæves til 100 kr..for uden sogns modtager af Kirke &
Sognekontakt..

•

Regning fra Solbjerg VVS er fremkommet noget forsinket. Skulle have været betalt
inden udgangen af 2018. Erna har ringet til vedkommende og der er vist forståelse for
årsagen.

Pkt. 7 Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
• Der er møde i Kirkefonden den 21. marts kl.18 – 21.30. Ulla deltager.
•

Kommunikations dag den 23. marts i Hørning Sognegård. Magda, Vibeke & NPS
deltager

•

Biskoppen fylder 60 år den 3. maj. Reception kl. 12-15. Inge-Gerd, Legarth og
Magda deltager.

•

Der er ansat ny provsti sekretær. Peter Kromand Andersen. Er cand. Mag i
musikvidenskab og historie. Haft flere vikariater, senest i Kulturforvaltningen i
Aarhus kommune. Er tiltrådt

Pkt. 8 Orientering ved sognepræsten
• Der er opstartet baby salmesang.. Der er ikke så mange deltager i år.
•

Den 24. marts Er der Sangaften i præstegården kl. 19.30 med Temaet: ” Nåden er
din dagligdag”.

•

Det nye kirke - & Sognekontakt er udsendt og uddelt.

•

Anebjerg Skovråd har holdt møde den 21. februar. Af nye tiltag er bl.a ” Kogræsse
laug” som planlægges med 3 køer. Planen er at Anebjerggårdvej bliver lukket for
gennemkørsel. Planlægger at der skal gå en cykelsti fra Fruering til Virring. Der er
mange ønsker. Bl.a. borde, bænke og ridesti.

•

Der har været afholdt møde med Solbjerg skole og præsterne fra Astrup, Tiset og
Vitved. Virring Skole havde desværre meldt fra. Inge – Gerd håber på enighed om
samarbejde omkring konfirmanderne og mini konfirmanderne.

•

Konfirmands forældre møde den 25. marts i Stalden kl. 19-20.30. Erna & Ulla
hjælper. Igen den 27.marts, hvor Preben & NPS hjælper. Vi møder ind ca. ½ time
forinden.

•

Vagt ved konfirmation i Vitved kirke den 5. maj kl. 09 og kl. 11: Preben.

•

Vagt ved konfirmation i Fruering kirke den 11. maj kl. 09 og 11: Helle & Elin

•

Vagt ved konfirmation i Fruering kirke den 12. maj kl. 10: Helle

•

Vagt ved konfirmation i Vitved kirke den 17. maj kl. 10: Ulla
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Pkt. 9 Orientering ved kontaktpersonen
•

Danmarks Statistik har haft kontakt, da de har studset over, der ikke har været
registreret sygemelding. Svarer til virkeligheden.

•

Fra Personalemødet aftalt at gravene ved ferieafløsning slår græsset, river gangene
og fjerner visne blomster på de gravsteder, der bliver passet af graverne.

•

Holger genvalgt til medarbejder repræsentant.

•

Der er usikkerhed om den nye ferielov. Få afklaret omkring indefrosset feriepenge.
NP tager det op i provstiet.

•

Uddannelses ønsker fra Vibeke 3 uger med en uges mellemrum den 6-10. maj + 2024. maj + 3-7. juni. Ok fra Vitved menighedsråd.

•

Kristine har fået ny mail. adr. Ajourføres på oversigten fra IG

Pkt. 10 Orientering ved kirkeværger
Vagn:
• Fjernet tagvindue og i stedet isat tagsten. Samtidig gennemgået understrygning af
Fruering kirketaget.
•

Ulla:
•
•

•
•

•
•

Der er fjerne 3 syge egetræer og foretaget rodfræsning. Så nu virker det mere
harmonisk.

Vi har udsendt 12 hjemfaldsbreve: 6 stk. er nedlagt, 4 kister, 1 urne og 1 Plade. 5 stk.
er forlænget: 1 urne? + 1 urne + 2 Plader.
Vibeke Ulla har været til Kirkegårdskonference med Temaet: ” Hold kirkegårdene
attraktive”. Der er udgivet en ny bog: ” kirkegårde i udvikling” som bliver sendt ud til
provstierne/ menighedsrådene. Kan ikke købes, men hentes ned fra www.kirkegårde i
udvikling.
Regler for askespredning over åbent hav på: borger.dk/spredningafaske.
Kirkegårdens vigtige rolle i sorg indsatsen for efterladte fortjener mere
opmærksomhed.
Husk ved nye vedtægter at tænke på sorgbearbejdelse : ” Er der god plads til alle i
sorg.
Kirkegårde skal være et godt tilbud: Nakskov kirkegårde. Smukt og roligt rum og
mange forskellige planter.
Præsentationerne fra konferencen bliver lagt ud på www.ign.ku.dk efteruddannelse
>afholdte konferencer.

Pkt. 11 Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
Erna orienterede om, at lejeren af udhusene ” Byt din Dyt” har opsagt lejemålet med 3 mdr.
varsel til den 31. maj 2019. Præstegårdsudvalget holder snarest møde for at følge op.
Pkt. 12 Orientering ved medarbejderrepræsentant
Holger
• Holger vil sætte 2 papir håndklæde dispensere op i Staldens køkken.
• Fruering har time registreret arbejdsfordeling af hele timer. Kristina har fordelt
arbejdsfordeling på et Excel ark. Se Bilag. Kan udnyttes ved udarbejdelse af
plejeplaner.
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Pkt. 13 Orientering ved folkevalgte kasserere
Ingen bemærkninger.

Pkt. 14 Eventuelt
• Helle forslår indkøb af ekstra klapstole og sammenklappelige borde frem for at vi lejer
dem til ekstra arrangementer. Aftalt at Peter indkøber et sæt til afprøvning, for
derefter at tage stilling ved synet om indkøb
• Aftalt at vi arkiverer de gamle salmebøger i papkasser i birummet. Derefter flyttes
Højskole sangbøgerne fra præstegården over i stalden. Gurli vil flytte dem tilbage, når
der er behov i præstegården.
• Installation af vaskemaskine i Stalden. Tages op til synet. Peter finder ud af, om der
skal være et gulvafløb i gangen ved køkkenet.
Mødet sluttede. kl. 22.00
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