Fruering – og Vitved Menighedsråd

Referat af fællesrådsmøde
Tirsdag den 13. marts 2018
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 16. januar 2018
3. Økonomi, herunder

a. Orientering om afholdt regnskabsmøde hos Anne Marie (AM) den 6.marts
b. Gennemgang af udkast til regnskaber for begge kirkekasser og godkendelse af
disse – udkast til regnskaber er vedlagt.

c. Gennemgang og godkendelse af regnskabsinstruks - Udkast vedlagt
d. Orientering om revision af regnskabet for kirke - & Sognekontakt.
e. Ansøgning til Fondsmidler til Virring korets 50 års fødselsdag.

4. Godkendelse visioner og målsætninger (bilag)
5. Forberedelse af provstesyn, der finder sted den 16. maj 2018 (bilag)
6. Sogneudflugt – nyt fra udvalg?
7. Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd
8. Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
9. Orientering ved sognepræsten
10. Orientering ved kontaktpersonen
11. Orientering ved kirkeværger
12. Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
13. Orientering ved medarbejderrepræsentant
14. Orientering ved folkevalgte kasserere
15. Eventuelt
Mødet blev ledet af: Niels Peter Skrubbeltrang (NP)
Referent: Ulla Pedersen (UP)
Afbud fra Lene Juul (1.supl Vitved)
Mødet blev indledt med at vi sang ”Du kom til vor runde jord”.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
• Punktet 3e er udvidet med behandling ansøgning fra Virring koret.
Dagsordenen herefter godkendt
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Pkt. 2 Bemærkninger til referat fra mødet den 16. marts 2018
• Referatet godkendt med rettelse af, at Holger ikke har udført decideret plejeplaner.
Pkt. 3 Økonomi, herunder
a. Først en orientering ved NP fra regnskabsmødet den 6. marts hos AM
Her blev blandt andet orienteret om krav om tro og love erklæring fra gravere
vedrørende brug af mobiltelefoner. Problemerne med det nye FLØS, som blandt
andet betyder, at Anne Marie ikke kan udbetale løn til sig selv. Vurdering af timer
til rengøring af konfirmandlokaler mv., og fordeling af udgifter til vand, el mv. efter
flytning af konfirmandundervisning og menighedsrådsmøder til Stalden.
b.

d.

Gennemgang af regnskabet ved AM
Angående forklaringerne på ændringerne på regnskaberne, opleves utilfredshed
over, at vi hver især ikke kan se/forstå regnskaberne, der skal skrives under på.
Men vi har heldigvis en regnskabsfører, der kan og hjælper os til at forstå, og
oplægget er grundigt gennemgået af kasserer og formænd.
Regnskabet 2017 behandlet og gennemgået og godkendt med tilføjelse af
den hvide løse side, der mangler i teksten.
Fruering sogns Menighedsråd CVR nr.46275314. Regnskab 2017 er afleveret d.
13-03-2018 kl. 11.30
Vitved regnskab gennemgået og behandlet. Godkendt her med tilføjelse af den
hvide løse side, der mangler i teksten
Vitved Sogns Menighedsråd CVR nr. 17765213 regnskab 2017. Afleveret d. 13 03-2018 kl. 11:51
Angående udgifterne til Vitved kirkes nye tag skal Hans sende afrapportering til
Provstiet. Hans og AM hjælpes ad.
Revision af kirke & sognekontakt:
Er revideret af NP & Magda.
Økonomien ser ok ud. Der er et lille overskud
- Sammen med Inge Storm vil det blive gennemgået om de udenbys modtagere
af bladet betaler som anført i bladet.
For at bruge PP post skal der minimum sendes 500 blade.
Regnskabet taget til efterretning.

e.

Ansøgning til Fondsmidler til Virring korets 50 års fødselsdag.
Godkendt med et tilskud på 2000. kr.

Pkt. 4. Godkendelse visioner og målsætninger
Godkendt efter sletning af de to røde linjer, da de virker som gentagelse af visionerne.
IG lovet at lave et opslag i våbenhusene/udhængsskabene. Offentliggøres også på
hjemmesiden og i Kirkebladet.
Pkt. 5. Forberedelse af provstesyn, der finder sted den 16. maj 2018:
Der er mødepligt for kirkeværgerne, graverne, organist, præst, formænd og de lokale
bygningskyndige. Alle i menighedsrådene er velkomne
Alle involverede samles omkring protokolskrivning.
NP vil sende sidste gangs indbydelse til Hans, Da Vitved står for arrangementet.
Indkaldelserne udsendes ca. 14 dage før synet.
Pkt. 6 Sogneudflugt – nyt fra udvalg?
Udvalget består af Magda, Jørgen, IG & Helle.
AM gør opmærksom på, at hvis der tages betaling for turen, så SKAL der laves moms
regnskab.
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Pkt. 7 Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd
• Projekt nyt tag er afsluttet.
Mangel liste sendes til Hans og Preben inden næste torsdag
• Arkitekten har tilsendt Hans et USB stik med alle oplysninger, som vil blive lagt ud på
DAP.
• Gurli forespørger om orglet skal afdækkes under næste projekt knæfald.
Hans vil undersøge dette.
• Næste projekt i VK kan der ikke gives tilbud på, da der er mange forskellige
håndværkere indblandet i arbejdet med små opgaver.
• Vi skal snarest have afklaret varmen og ”larmen” fra opvarmningen i VK.
Vibeke har kontaktet Per Schultz.
Pkt. 8 Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
• NP har deltaget i Netværkskonference på Aarhus Rådhus. ”Fælles om det sociale ansvar”.
Deltagelse fra kommuner, folkekirken og lang række kirkelige og sociale organisationer.
Var bænket sammen med borgmester, direktør, socialudvalgsformand og flere
medlemmer af socialudvalget i Skb. Kommune. Emnet var hvad folkekirken og kommuner
i fællesskab kan gøre bedre for socialt udsatte. Borgmesteren ville tage initiativ til yderlig
dialog.
 Deltaget i Kirkefondets temamøde 1. marts: Præstestillinger på landet og i byen. Gode
oplæg af Henrik Wigh-Poulsen og Berit Weigand Berg fra Kirkefondet. Det er også i
Aarhus Stift aktuelt at flytte præstestillinger fra land til by. Sker kun i forbindelse med
stillingsskift og sammenlægning af sogne/pastorater
• Mødet på Diakonhøjskolen var meget vellykket med deltagelse af 190 pers.
• Persondataloven træder i kraft den 25/5 2018. Vi afventer og ser an.
• Evt. konflikt fra den 10.april: IG & Gurli er begge tjeneste”Mænd” og må derfor ikke strejke
eller lockoutes.
Pkt. 9. Orientering ved sognepræsten
• En meget vellykket Gospel Gudstjeneste. Bestilt igen til næste år.
• Baby salmesang er begyndt med 15 babyer.
• Konfirmanderne i gang med påskemalerier
• Henriette fra Kommunen: Der afholdes ”Byg & Bo” åbent Hus i hele påsken.
Ønsker at låne parkeringsplads. IG må meddele det er ok Skærtorsdag indtil kl. 14,
hele Langfredag, hele lørdag, påskedag og 2. påskedag fra kl. 12.
• Kreative børn og Jan Skaar vil udstille i pinsen med udgangspunkt ” Mystisk Fænomen”
Der er givet tilladelse til at bruge kopi af billeder fra kirkebladet 1977.
• Nedsat Landsbyudvalg i Fruering hvor IG er med også for at varetage menighedsrådenes
interesser, skoledistrikt mv. Holder møde i næste uge, hvorefter der udsendes
informationer specielt til nybebyggelsen i Fruering om tilknytning til byen/kirken frem for
vendt mod Skanderborg.
• Ønsker nye salmebøger til stalden. - IG undersøger udgifter dertil.
• Skærtorsdag = ost & vin i begge kirker efter Gudstjenesterne. Hver MR ordner det selv.
• Konfirmand forældre aften i præstegården. Hjælp den 9/4 kl. ca. 18, Magda og Elin.
Preben & Ulla den 12/4 kl. 18.
• Sangaften hjælp: Søndag den 15/4 kl. 19 = Preben og Hans
• Konfirmationsvagter i begge kirker: Vitved den 6/5 kl. 10, Preben.
Fruering kirke den 10/5 kl. 9 + 11 = NP og Legarth/ Helle. Den 13/5 kl. 10 = Holger?
Pkt. 10 Orientering ved kontaktpersonen
Der er afholdt Personalemøde.
• Graverne tilstræber at holde 3 ugers sammenhængende ferie.
• Afløser hos hinanden med Græsslåning, renholdning af gangarealerne & fjernelse af
visne blomsterbuketter på gravstederne.
• Der forventes at gravstederne så vidt mulig er gennemgået inden graverens ferie,
så gravstederne ikke skal plejes medens ferien afholdes.
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• Holger Vibeke undersøger pris og størrelse på en gasbrænder der har skærm
afdækning, for at undgå afbrænding af hække og planter. Samt lette arbejdet med
ukrudt bekæmpelse. MR har bevilliget en gasbrænder til begge kirkegårdene.
• Holger har været på Kursus i plejeplaner.
• Marie stage i Fruering kirke til brug på Marie Bebudelse dag nu på søndag. Evt. køb af
fod til at stille på, hvis det kan nås.
• Ønske om en Lysglobe. Tager det op på et andet møde
• Tro & Love erklæringer underskrives mht. brug af mobil telefonerne for graverne
Pkt. 11 Orientering ved kirkeværger
Vagn:
 Fortalte om Kirkekonferensen den 9/3 i Nyborg, hvor han, Holger og Ulla deltog.
 Oplæg kan læses i løbet af uge 11 på http://ign.ku.dk/efteruddannelse-kurser/kursertemadage-og-konferencer/afholdte-konferencer/
Ulla
 Bør vi få lavet standard breve til Gravstedsbrevene ang. Gravstens minder over 60
cm højde? - Kan måske være en opgave til Provstiet?
 Der er faldet flere store sten ud af Vitved kirkedige. Afventer til provstesynet, da der
også skal tages stilling til fjernelse af Kastanjetræet ved materiel pladsen, samt
afretning af kirkediget omkring træet.. - UP undersøger pris herpå.
Pkt. 12 Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
Jørgen takkede for gaven i forbindelse med fødselsdag og informerede om følgende:
 Nyt tag på garagen. Krævede opretning af taget hvilket gav merudgift på 10.000 kr.
Arbejdet pænt udført. Diskussion om, der skal brædder under udhæng.
Pkt. 13 Orientering ved medarbejderrepræsentant
Holger
 Både Vibeke og Holger er begyndt at tage gran af gravstederne.
 Orienteret om plejeplans kurset: Det er nødvendig at time registrere, men til gengæld
er det et godt arbejdsredskab. Desuden også godt til at argumentere ved evt.
kirkegårds sammenlægninger. Samt fagligt set. - Tager ca. 200 timer at lave.
 Holger nævnte Nyborg kirkegård, hvor de brugte det.
 Anlægsgartnerne er uddannet til at lave plejeplaner
Pkt. 14 Orientering ved folkevalgte kasserere
Ingen bemærkninger.
Pkt. 15 Eventuelt
 Ingen
Mødet sluttede. kl. 22.00
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