Fruering – og Vitved Menighedsråd
Referat af fællesrådsmøde
Onsdag den 16. januar 2019
Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte,
regnskabsfører samt webmaster.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat fra mødet 29. november 2018
3. Kunstnerisk udsmykning af Fruering kirke.
4. Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd
5. Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
6. Orientering ved sognepræsten
7. Orientering ved kontaktpersonen
8. Orientering ved kirkeværger
9. Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
10. Orientering ved medarbejderrepræsentant
11. Orientering ved folkevalgte kasserere
12. Eventuelt
Mødet blev ledet af: Niels Peter Skrubbeltrang (NP)
Referent: Ulla Pedersen (UP)
Afbud fra Elin og Anne Marie, Eli ikke mødt.
Mødet blev indledt med at vi sang nr 557. ”Her vil ties, her vil bies.”
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Pkt. 2 Bemærkninger til referat fra mødet den 29. november 2018
Referatet godkendt uden bemærkninger
Pkt. 3 Kunstnerisk udsmykning af Fruering kirke.
Vagn orienterede om, at det nedsatte udvalg bestående af Inge-Gerd, Helle, Legarth nu er
suppleret med Birthe Bøtkjær.
Birthe har indkaldt til møde med en dagsorden med bl.a. spørgsmål om: Hvad består
opgaven i, den formelle beslutningsprocedure og økonomiske rammer. De økonomiske
rammer er 350.000 kr. og der forventes ikke flere penge fra provstiet. Skal der flere penge
til, skal vi selv skaffe via fonde. Der er ingen specifikke tidsmæssige rammer, men gerne
diskussion og beslutning i nuværende periode. Det anbefales at søge inspiration og
rådgivning hos Udvalget for kirkekunst (gratis)
Udvalget vil komme med et oplæg som grundlag for diskussion specielt i Fruering
menighedsråd..
Pkt. 4 Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd.
Erna orienterede om hvad vi arbejder med og forholder os til i Vitved:

1

•

Varmen i Vitved kirke. Ingen klager over varmen efter rumtemperatur er hævet
til 12 grader.

•

Altergulvet holder Erna og Vibeke øje med, men temperaturen ligger nu fast på
12 grader i vinter halvåret. Arkitekten orienteret om problemet.

•

Det gamle ”glansbillede” af altertavle. Skal det renoveres eller bare stå?
Nationalmuseet har tidligere oplyst, at der ikke findes ret mange tilbage af disse.
Tages op ved synet.

•

Rammen med et udsnit af det gamle altertæppe hænger til venstre for orglet.
Ikke taget stilling til om det er den blivende plads.

•

Drænet på den store P-plads: Naboen (Tage) giver besked til Peter Holst, når
vandet fosser ned i Tages have. Jes & Carsten Grønlund har været der. Peter
Holst oplyser, at problemet er nede i jordlaget. Der skal graves ned til lerlaget,
drænes og påfyldes med perleral. Prisoverslag 17.500 kr. + moms

•

Inddækning af kirketårnet. Preben har kontakt til VVS.

•

Efter at trærodden er fjernet ved indkørselen til containerpladsen, er den ikke
længere tilstrækkelig kørefast. Ulla tager kontakt til Arne Skyum til udbedring
med stabilgrus og vibrering.

•

Genboens grene hænger ind over plankeværket til materielpladsen til gene for
vognmanden der skal køre derind. Skal beskæres. Ulla kontakter Træstubben
og orientere genboen.

•

Fuge i vinduet i Våbenhuset. Udføres af Peter Holst.

•

Kalkning efter afrensning af hele Vitved kirke til foråret efter konfirmationerne af
Jens Ove Thomasen.

Pkt. 5 Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
• På skrivebordet ligger der en vejledning om personfølsomme data med
eksempler på samtykkeerklæringer og følgebreve hertil. På vores hjemmeside
skal der ligge en standard skrivelse om, hvordan vi håndtere persondata. NP vil
lave et udkast hertil ud fra Stiftets skabelon.
• Der er kommet en opdatering af Kirkenettet, så mails mv. nu sendes krypteret.
Senere bliver der også mulighed for at sende mails krypteret til Kirkenettet
• Personale konsulenten, Pernille Weldingh har fået nyt job. Hvis vi har behov
kan vi tage kontakt til personalekonsulent Helle Torsbjerg Niewald i Silkeborg. I
provstiet overvejes nu, hvordan opgaverne skal løses fremadrettet. Ny
personalekonsulent eller ved at tilkøbe ydelser?
• Provsti sekretær Mathias stopper den 1. marts. Vi kan dog trække på ham i
overgangs periode indtil ny sekretær er ansat.
• Den nye ferie ordning træder i kraft fra september 2020. Overgangsordning
betyder, at ferie der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020
indefryses og ikke kan udbetales før medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.
Fra 1. september 2020 overgår medarbejderne til den nye ferieordning, og
begynder at optjene og afholde samtidighedsferie efter de nye regler.
• Der er Generalforsamling den 30. jan. kl. 17 i Skanderborg /Odder
distriktsforening.
• Anmodning fra Danmarks Kirkelige Mediecenter omtilskud til en film om pinsen i
børnehøjde. Vi fravælger dette.
Pkt. 6 Orientering ved sognepræsten
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•
•
•
•
•
•

•
•

IG takker for julegaverne til hende og Finn.
Alle julens gudstjenester er forløbet godt og velbesøgt.
Konfirmandforberedelse i gang igen.
Forberedelse til Kyndelmisse Gudstjenesten i Vitved den 3. februar kl. 16.
Konfirmander vil læse.
Gospel Gudstjenesten den 24. februar. Kl. 9.00 kommer Preben og hjælper.
Kl. 11.00 kommer Magda og Helle eller NP.
Fastelavn den 3. marts. Gudstjeneste i Fruering kl. 14. Efterfølgende
tøndeafslagning i Stalden. Der skal opsættes 3 tønder den 2. marts. Den
mindste for de 2-4 årige. I-G. indkøber fastelavnsboller, karameller m.m. Vagn
og Legarth hjælper den 2 + 3 marts + henter varerne i Virring den 3. marts.
Vagn, Legarth, Helle og Magda hjælper den 3. marts fra kl. 13.00.
Stilling el & Køl kommer på fredag og installere internet forbindelsen til
Stalden.
Efter Kim er flyttet, er stalden blevet udvidet med et toilet og værelse, hvilket
også har betydningen for rengøringen. I-G har lavet ny plan herfor.

Pkt. 7 Orientering ved kontaktpersonen
• Onsdag den 6.febr. kl. 10 Personalemøde på Fruering graverkontoret. Magda
deltager fra MR.
Pkt. 8 Orientering ved kirkeværger
Ulla:
• Vi har udsendt 12 hjemfaldsbreve og afventer nu hvem der vil bevare deres
gravsteder
• Monumentsikkerhed. Hvordan forholder vi os til det? Fra ERFA mødet i dec.
blev der sagt, at det er gravsteds indehavere der har ansvar for
monumenternes sikkerhed, men vi har ansvar for at gøre gravsteds
indehavere opmærksom på evt. usikre gravsten. Pernille Weldingh oplyste, at
der inde på DAP ligger 4 forskellige breve, der kan bruges til udsendelse.
Vibeke har fået Brandsoft til at koble 2 af disse breve på gravstedsarkivet
med en merudgift på ca. 200 kr. Jeg forslår vi får vores 7 fredede gravsten
sikret (indhentet tilbud er på 16.760,75 kr.). Peter vil afprøve en anden og
billigere løsning ved hjælp af en gravemaskine samt en speciel lim, som
kræver temperatur på over 5 grader
• Skal vi have revideret vores Kirkegårds vedtægter nu eller skal vi vente? Vi
skal tænke mere positivt frem for kun i negative regler. Vi skal sætte gang i
revision af vedtægterne i denne valgperiode (inden udgangen af 2020), da
nye vedtægter skal gælde fra kommende periode. Kirkeministeriet har lavet
en ny skabelon. Kirkeværger følger op.
Vagn:

•
•

Vagn henviser til Silkeborg s Hjemmeside. Og vi vil vente på Silkeborg vil lave
en mere forenklet og positiv vedtægts ændring, som vi kan se få ideer af.
Der er kirkegårdskonference den 7.marts. Graverne & kirkeværgerne vurdere
selv om de vil deltage.

Pkt. 9 Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
• Lys og internetforbindelsen til Stalden er etableret. Wifi tilsluttes på fredag
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•
•
•
•

Ny lejer af avlsbygningerne: ” Byt din Dyt” Lejer er tilfreds. Portene er blevet
ordnet og der er kommet ral på arealet omkring bygning og tilkørsel.
Skoven ser forfærdelig ud efter fældningen. Stien retableres. Træ og grene,
som ligger på marken ryddes op.
Kim har afleveret beboelsen og er fraflyttet. 2 malere giver tilbud på maling af
hele forpagterboligen. Foreløbigt overslag på 55.000 -60.000 kr. + moms.
Ny udlejning til forventet 8.500 kr. husleje mdr. med 2 P-plader foran huset og
græsplænen bagtil. Lejekontrakt laves af advokat. Udenoms arealet er der
endnu ikke taget stilling til

Pkt. 10 Orientering ved medarbejderrepræsentant
Holger:
• Takker for julegaven
• Praktik eleven er en sød og rar ung mand, som er meget stabil men langsom.
Har fortsat store sociale problemer, men er dog begyndt at snakke til Holger.
Kommer tirsdag + torsdag + fredag. Er blevet forlænget. Har praktik fri ind
imellem
• Der er 5 Egetræer på række, hvor det kan være ” Rettidig omhu” at få fjernet
de to, så de ikke ødelægger de andre kroner. Desuden beskæring.
• Stien rundt om hækken. Evt. så græs. Til næste kirkesyn til april evt. se på
muligheder og yderligere plan for kirkegården.
Gurli:
•
•

Gurli takker for den gode vin til jul
Den 24. marts har Gurli brug for hjælp til Sangaften i konfirmand stuen efter
sangaftenen. Preben vil hjælpe sammen med Lisbeth og evt. Hans.

Pkt. 11 Orientering ved folkevalgte kasserere
Ingen bemærkninger.
Pkt. 12 Eventuelt
• Intet
Mødet sluttede. kl. 21.30
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