Fruering – og Vitved Menighedsråd

Referat af fællesrådsmøde
Onsdag den 6. juni 2019
Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte,
regnskabsfører, samt webmaster.
Dagsorden:
1. Præsentation af altertavleudsmykning v/ Ejvind Nielsen
2. Spisning
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden
Bemærkninger til referat fra mødet 12. marts 2019
Kort diskussion af det præsenterede oplæg
Økonomi herunder
a) Orientering fra indledende budgetsamråd 8. maj i Kirkecenter Højvangen og
andet vedrørende økonomi
b) Gennemgang af kvartalsregnskab for 1. kvartal 2019 (bilag)
c) Gennemgang af udkast til budgetter for kirkekasserne 2020 (bilag)
7. Oplæg fra Naturstyrelsen vedrørende evt. jordfordeling (bilag)
8. Opfølgning fra synene 3. april (bilag)
9. Studietur, nedsættelse af udvalg
10. Orientering ved formanden for Vitved menighedsråd
11. Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
12. Orientering ved sognepræsten
13. Orientering ved kontaktpersonen
14. Orientering ved kirkeværger
15. Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
16. Orientering ved medarbejderrepræsentant
17. Orientering ved folkevalgte kasserere
18. Eventuelt
Mødet blev ledet af: Niels Peter Skrubbeltrang (NP)
Referent: Ulla Pedersen (UP)/NPS
Ingen afbud.
Mødet blev indledt med at vi sang nr. 290 ” I al sin glans nu stråler solen”
Punkt 1: Præsentation af altertavleudsmykning v/ Ejvind Nielsen
Ejvind Nielsen præsenterede en skitse af hans oplæg til 4 nye malerier i den eksisterende
altertavle. Ejvind Nielsen understregede, at vi ikke må bedømme farvesætning ud fra skitsen,
og at han gerne tager dialog med menighedsrådet herom. Anslog at det vil tage ca. et halvt
år til at udføre opgaven. Vil gerne have hurtig afklaring.
Punkt 2: Spisning
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden
Godkendt med vedføjelse af 6 d: Bænk i skoven
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Punkt 4: Bemærkninger til referat fra mødet 12. marts 2019
Godkendt uden bemærkninger
Punkt 5: Kort diskussion af det præsenterede oplæg
 Der er en ide og en historie bag skitsen.
 Skibs finer vil muligvis være velegnet at male på. Skal undersøges.
 Forslag om evt. ændring af farver med mere gennemslagskraft.
 Vi skal afventer udspil fra Kirsten Dissing Overgaard inden vi diskutere yderligere.
Gerne udspil inden ferien.
 Legarth følger op på processen. Når vi har udspil fra Karen Dissing Overgaard, kan vi
evt. holde ekstraordinært menighedsrådsmøde.
Punkt 6: Økonomi herunder
Orientering fra indledende budgetsamråd 8. maj i Kirkecenter Højvangen og andet
vedrørende økonomi
a) Budgetsamråd: Økonomien strammere end i tidligere år pga. 4 mio. kr. til
omprioriteringspulje i forbindelse med ny ferielov. Landskirkeskat stiger med
800.000 kr. pga. pensionsforpligtigelser. Løn fremskrevet med 2 %, øvrige
driftsposter uændret. Rest til anlæg ca. 10 mio. kr. og ønsker for 15 mio. kr.
Andet vedrørende økonomi: Niels Peter orienterede om et skyldigt beløb, som er
tilgået kirkekassen. I alt ca. 210.000 kr. med renter og rentes rente over 20 år.
Beløbet ønskes brugt til anlægs ønsker på præste- og forpagtergården.
Provstiudvalget bliver orienteret om beløbet og historien bag.
b) Gennemgang af kvartalsregnskab for 1. kvartal 2019 (bilag)
Regnskab fra Fruering fremlagt, godkendt og underskrevet
Regnskab fra Vitved fremlagt, godkendt og underskrevet
c. Gennemgang af udkast til budgetter for kirkekasserne 2020 (bilag)
Fruering: Budget for 2020 blev gennemgået og godkendt. Tekst: Fruering Sogns
Menighedsråd, CVR – nr. 46275314, Budget 2020. Bidrag budget afleveret den 26.
05. 2019 kl. 16:54.
Vitved. Budget for 2020 blev gennemgået og godkendt. Tekst: Vitved sogns
menighedsråd, CVR- nr. 17765213, Budget 2020. Bidrag budget afleveret den
25.05.2019 kl. 11:46.
d. Bænk i skoven
Naboer til Præsteskoven foreslår opstillet bænk i skovbrynet, hvor stien munder ud i
Furden. Naboerne vil stå for opstilling. Evt. plakette med inskription: Doneret af
Fruering sogns menighedsråd. Pris ca. 5.000 kr. inkl.
Der var enighed om, at det var en god ide, og menighedsrådet bevilgede de 5.000
kr. + en indskrift plade på bænken. NPS kontakter naboen.
Punkt 7: Oplæg fra Naturstyrelsen vedrørende evt. jordfordeling (bilag)
Naturstyrelsen ønsker at købe præstegårdens jord og skov af hensyn til beskyttelse
af grundvand (skovrejsning). Naturstyrelsen er dog indstillet på at lave magelæg
med de viste arealer på begge sider af Storhøjvej. Poul Holm er positiv hvis
magelæg. Spørgsmålet er, om vi skal gå videre med tanken om jordbytte (se bilag)
Umiddelbart var holdningen hos de fleste, at det var en god ide. Samtidig vanskeligt
at gå imod, når det er Naturstyrelsen som ønsker at købe og af hensyn til
grundvandet. Hvis vi ikke gør noget, må vi påregne, at der i løbet af få år, vil komme
restriktioner på dyrkningen (ingen sprøjtning, evt. økologisk drift).
Der var tilslutning til, at vi arbejder videre med ideen, og får undersøgt, om at vi
må/kan foretage magelæg/jordbytte. NPS kontakter Provstiet om det videre forløb,
og Jørgen Kiærskou orienterer Naturstyrelsen.
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Vedrørende Vandrestien (Furden), som Finn har passet i mange år er det vigtigt at
den fortsat bliver vedligeholdt og bevaret for Fruerings borgere.

Punkt 8: Opfølgning fra synene 3. april (bilag)
Fruering kirke:
 Vagn har indhentet tilbud på 3 nye kirkelåger i jern til 43.000 kr. + moms,
som skal erstatte lågerne i træ. Dette sættes i gang. Samt se på den 4. låge
ud mod lille parkeringsplads, hvad der skal gøres ved den. ( evt. males?)
 Lampe ved prædikestolen sættes i gang.
 Kirke døren er stram og tung. Ny koster 76.000 kr. + moms. Tages op på et
senere tidspunkt.
Præsteboligen:
 Vinduerne mod syd males i bunden. Udsættes og der opspares til nye
vinduer i 2021
 Fordøren males/udskiftes. Er indsendt som anlægsønske i 2020 til 43.700
kr. Gennemføres i 2019.
 Badekaret i badeværelset skal fjernes og der etableres bruser. Udføres i
2019. Pris 37.500 kr. Også indsendt som anlægsønske i 2020.
 22 Indvendige døre skal repareres og males 2020. Pris 32.000 kr. + moms.
 Reparation af espalier i haven. Udføres i 2019. Pris 3.200 kr.
 Tag mod nord behandles mod mos og alger.
 4 træer og buske er blevet fældet og beskåret.
Forpagtergården/ ”Stalden”:
 Der er et overskud fra fældningen af skoven, som er færdigafregnet.
Overskuddet er på 136.000 kr. ekskl. moms. Anvendes primært til
forbedringer ved Stalden og forpagterbolig. Afventer at entreprenør, Jess vil
fælde og grubbe i skoven, så der er til at færdes igen .
 Flytning af hovedindgangen i ”Stalden” samt renovering af overdækning ved
øst gavlen med lys mv. Samtidig fjernes udvendige rør fra loftrummet. Pris
55.800 kr. + moms. Gennemføres
 2 nye døre i gangen indtil depot rum og opgang til loftet skal males. Med i
prisen for maling af døre i præsteboligen.
Vitved:
 Rapporten fra Vitved er sendt til provstiet til godkendelse
Punkt 9: Studietur, nedsættelse af udvalg
 Der nedsættes et udvalg til Studieturen den 22. september bestående af
Inge-Gerd (kun til oplæg), Magda og Jørgen. Datoerne meldes ud til
medarbejderne, blad tegnerne m.m. med ægtefæller. Gurli melder datoen ud
til kormedlemmerne.
 Studieturen starter med Gudstjeneste kl. 9 / 9.30
 Indbydelserne kommer senere.
Punkt 10: Orientering ved formanden for Vitved menighedsråd
 Peter Holst er udtrådt af Vitved MR den12.03. Provstiet er orienteret og
svaret den 30.04: Har accepteret at vi fortsætter med undertalligt MR. Ingen
grund til supplerings valg, da der kun er under halvdelen af perioden tilbage,
og da vi mener at kunne klare opgaven. Efterfølgende er Preben valgt til ny
formand for kirkeudvalget
 Fordelt og igangsat alle mangler fra synet den 3. april. Tårnet har været
vandskadet. Tømreren vil lave en skarring i træet i løbet af 3.mdr. + en ny
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blyinddækning. Planlægger en opsparings konto til totalrenovering om 15-20
år.
 Kalkning af kirken: Har ansøgt om at komme med i Kirkekalkning via
provstiet. Afventer svar om vi kan komme med i 2019 eller 2020.
 Der foreligger nu 3 tilbud fra 2 firmaer på nye kirkebænke hynder. Sættes i
gang efter sommerferien.
 Traktoren ”synger på sidste vers”. Opsparing, da en ny koster ca. 150.000 kr.

Punkt 11: Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd





Spørgeskema fra Budgetsamrådet foreslås behandlet på næste møde 20. august.
Deltaget i Folkekirkemødet. Biskopperne har nedsat 3 udvalg, som skal komme
med oplæg til diskussion bredt i folkekirken. Udvalget om Gudstjenesten – om
gudstjenestelivet i Den Danske Folkekirke, kom sidste år. Udvalget om dåb og
nadver og udvalget om autorisation og frihed i Folkekirkens liturgi (hvem
bestemmer?) offentliggjorde rapporterne på Folkekirkemødet. Der er udgivet
pixiudgaver af alle rapporter, og det blev lovet, at vi får eksemplarer til alle.
Diskussioner og møder hen over efteråret og næste år. Efter diskussionsfasen vil
der blive udarbejdet endelige rapporter og forslag.
Deltaget i konference som Skanderborg kommune indbød til om hvordan vi
styrker fællesskabet i Skanderborg kommune. Et indspil i kommunens politik om:
En kommune hvor alle er med. Også her indbydes til senere diskussion.

Punkt 12: Orientering ved sognepræsten
 Konfirmationerne er vel overstået alle 6. Inge - Gerd takkede for hjælpen.
 Kirkebladet bliver uddelt i næste uge.
 Været til planlægnings møde præster & organisterne imellem. Der er planlagt
frem til november måned.
 Ny præst, Mads Juul, (ny uddannet) er ansat i et 2 årigt vikariat i Ovsted, Tåning
og Hylke kirker.
 Gårdspladsen omkring Stalden trænger til rengøring for ukrudt og en gang
rivning. Jørgen tager kontakt til Erik Jensen.
 Ferieplan for formænd og kirkeværger udbedes/blev aftalt.
 Brev fra kommunen angående spuling af kloakkerne den 17-19. juni.
Punkt 13: Orientering ved kontaktpersonen
 Vibeke har været på kursus i 3 uger. Nu er sidste uge
 Personale møde på onsdag
Punkt 14: Orientering ved kirkeværge
Vagn: Ikke noget nyt
Ulla





Vi har endnu ikke fået foretaget monumentsikkerhed af vores fredede gravsten.
Peter Holst har sagt nej tak til at afprøve en billiger måde/metode. Har kontaktet
provstiet, som vil undersøge det nærmere på næste provsti udvalgs møde den
20. juni.
Efeu beplantnings bedet er renoveret. Efeu rykket op og i stedet plantet Vinca
efter jordforbedring. Vi afventer med efter behandling.
Jens Thomassen har forsøgt at rense/ højtryksspule bagsiden af Vitved kirke. Vi
afventer svar fra Kirkekalk
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Punkt 15: Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
 Driftsbygningen: ” Byt din Dyt” fortsætter fortsat med at leje den store hal (2000
kr./mdr.) John Vind Christiansen lejer den lille hal (500 kr./mdr.).
 Forpagterboligen er udlejet fra den 1. juli til 8.500 kr./mdr. + forbrug. Lejere Jes
Andersen og Linda Hansen. Jes er entreprenør. Der laves lejekontrakter for alle.
 Der er nu installeret internetforbindelse i Stalden.
 Problemet med afløb er nu ordnet.
Punkt 16: Orientering ved medarbejderrepræsentant
 Holger oplyser at de er bagud på kirkegården med enkelte utilfredse kunder som
følge. Årsag er at påsken faldt sent, hvorved der mangler 19 timer + 15 timer fra
græs slåning ved Stalden + 15 timer fra Vitved. = i alt 52 timer. Kan derfor aktuelt
ikke påtage sig ekstra, da de er en ”omgang” renholdelse bagud. Normalt
renholdes alle gravstederne hver 3-4 uge.
 ”Praktikanten” arbejder fortsat fra kl. 08-12 x 3 ugentlig. Har stadigvæk en
udfordring med den sociale kompetence.
Punkt 17: Orientering ved folkevalgte kasserere
Ingen bemærkninger.
Punkt 18: Eventuelt
 Evt. mere ral på gårdspladsen udenfor stalden. Jørgen vurderer.
 Der indkøbes en rive til Finns havetraktor.

Mødet sluttede. kl. 22.00
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