Fruering – og Vitved Menighedsråd

Referat af fællesrådsmøde
Tirsdag den 20.8.2019
Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte,
regnskabsfører, samt webmaster.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat fra mødet 6. juni 2019
3. Økonomi, herunder fremlæggelse af kvartalsrapporter (bilag)
4. Kunstnerisk udsmykning (bilag)
5. Spørgsmål fra budgetsamråd (bilag)
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 (NPS)
Referent: Ulla Pedersen (UP)
Afbud fra Elin og Eli.
Mødet blev indledt med at vi sang nr.336. ”Det lysner over agres felt”

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Punkt 2: Bemærkninger til referat fra mødet 06. juni 2019
Ingen bemærkninger
Punkt 3: Økonomi, herunder fremlæggelse af kvartalsrapporter 2. Kvt.
Kvartalsrapporter for Fruering og Vitved blev fremlagt og gennemgået af Anne Marie
Madsen. Efter opklarende spørgsmål blev begge kvartalsrapporter godkendt af
menighedsrådene og underskrevet.
NPS har sendt redegørelse til provstiet angående overskuddet fra skoven og de 210.000 kr.
Beløbet fra skoven er en engangsindtægt, og det foreslås, at beløbet indgår i
driftsregnskabet som en ekstraordinær indtægt i 2019 og anvendes primært til ændringer i
indgangsparti mv., ved vores konfirmandstue og andre vedligeholdelsesopgaver. De 210.000
kr. foreslås bogført som videreførte anlægsmidler med henblik på renovering eller fjernelse
af driftsbygningerne, hvis de ikke kan udlejes, samt forbedringer på forpagterboligen (nyt tag)
eller anden renovering. Svar fra provstiet afventer.
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Fremover skal vi være opmærksom på en mere nøjagtig budgetlægning.
Der bliver strammere økonomi i 2020-2021 og fremover på grund af hensættelse til
feriepenge forpligtigelser og pensionsforpligtigelser for tjenestemands ansatte. Samtidig er
vore frie midler væsentligt reduceret.
Budgetudvalgsmødet er udsat fra den 15.september til den 25. september. Samtidig kan det
forventes, at tidsplan for endeligt budget rykkes
Punkt 4: Kunstnerisk udsmykning
Efter indstilling fra det nedsatte udvalg har Fruering MR har enstemmigt valgt at følge
udvalgets forslag om valg af kunstneren Kirsten Dissing Overgaard til at udføre ny
udsmykning af altertavlen i Fruering kirke. Kirsten Dissing Overgaard foreslår tre motiver til
det store alterbillede og sidefløjene og et fast motiv øverst. Motiverne udskiftes i takt med
kirkeåret skifter og monteres oven på nuværende alterbilleder, som ikke berøres.
Opsætningen skal godkendes i provstiet, når vi har et endeligt forslag fra Kirsten Dissing
Overgaard..
Kirsten Dissing Overgaard og Ejvind Nielsen orienteres om beslutningen. Legarth laver et
udkast til brev, som sendes til alle i udvalget til godkendelse. Det videre forløb aftales med
Kirsten Dissing Overgaard, herunder forventet tidsplan og økonomi.
Ejvind Nielsen skal afregnes for hans udgifter i forbindelse med hans oplæg. Skal selv
komme med et udspil. Legarth er ansvarlig for afregningen efter godkendelse af beløbet.
Punkt 5: Spørgsmål fra budgetsamråd
Spørgsmålene fra budgetsamrådet blev diskuteret i grupper. Erna laver sammendrag af
prioriteringerne som vil blive sendt til provsten og til menighedsrådene til orientering.
Punkt 6: Orientering ved formanden for Vitved menighedsråd
Vitved er nået langt med store som små opgaver fra synet:

Kirken og kapellet er afrenset og kalket udvendig.

Fyrrummet er spartlet og kalket, og der er sat specialdesignet hylder og knage op.

Der er lagt nye fuger overalt over døre og vinduer. Døre og vinduer er malet.

Plankeværket omkring containerpladsen er renset og malet.

To små vinduer er skiftet på nordsiden inde i kirken (efter stenslag)

Loftet i våbenhuset og bænken der, er malet.
Alt står fint og i orden.
Men:
Tagrytteren (tårnet) er tjenlig til renovering, og i større omfang end konstateret ved synet i år.
Vi troede vi havde nogle år til at spare op til en istandsættelse, men det er nødvendigt at
gøre noget nu.
Træværket viser sig at være så angrebet af råd, at der ikke kan udføres en midlertidig
reparation. Det viser sig desuden, at der er en grim fejl i konstruktionen fra sidste reparation,
som er medvirkende til råd angrebet.
Preben har fået kontakt til nogle virkelig kompetente folk, som har evner og erfaring til at
udføre arbejdet. Da arbejdet bliver så omfattende, har Erna kontaktet provstiet og orienteret
om sagen, og NPS har efterfølgende rådet Erna til at indsende en ansøgning om økonomisk
støtte fra 5 % midlerne som er til uforudsete og nødvendige reparationer.
Vi håber på en hurtig afklaring, så arbejdet kan afsluttes inden vinteren. Klokken er slået fra,
og ringer kun manuelt ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Morgen og aften
ringning er sat i bero, for ikke at skabe unødvendige vibrationer.
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Erna oplyser, at der er fundet gamle billeder af tårnet fra før reformationen, hvor tårnet var
muret og i tagets bredde.
Punkt 7: Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
 På skrivebordet findes der anvisning på, hvordan ”Sikker formular” kan an vendes til at
sende sikker mail. Mail der indeholder CPR. nr. må ikke sendes med almindelig mail.
Formularen kan findes på Sogn.dk og Vibeke lægger et link så en sikker mail også kan
sendes fra hjemmesiden. Besvarelser fra Inge-Gerd kan sendes fra hendes KM.dk mail,
men ikke den private mail.
 Der er kommet en bænk i skoven med et skilt: Doneret af Fruering MR.
 Der er valg til menighedsrådet i 2020: Der skal den 12. maj 2020 være offentligt
orienteringsmøde som holdes sammen med det årlige menighedsmøde. Den
15.september 2020 holdes valgforsamling, som er det møde, hvor
menighedsrådsmedlemmerne vælges.
 Den 28. august kl. 10.00er der ”Landemode” i Domkirken med prædiken ved Anette
Bennedsgaard, provst i Horsens provsti.
Punkt 8: Orientering ved sognepræsten
 Konfirmand indskrivning på søndag for alle konfirmander.
 Minikonfirmanderne begynder i uge 38. Svært at få det til at passe sammen skolerne
imellem. Starter kl. 13.15 fra Virring skole, usikkert med Solbjerg skole og slutter 2
søndag i advent.
 Baby salmesang begynder fredag i uge 38.
 Ældreklubben begynder onsdag den 11. september med gudstjeneste kl. 14.00. Magda
og Erna hjælper til.
 Fruering Festival fredag den 20.september fra kl. 17-02. Pris 350 kr. for ikke medlemmer
af Fruering borgerforening. Arrangeres af Elin. Tilmelding via Facebook. Der blev uddelt
seddel om arrangementet.
Punkt 9: Orientering ved kontaktpersonen
Personalemøde engang i september. Ulla deltager. Efterfølgende fastsat til 3. september kl.
10.00.
Punkt 10: Orientering ved kirkeværger
Vagn:
 Problemer med kirkedøren. Erik Simonsen har slebet til i bunden af skinnen, hvilket har
løst problemet indtil videre. Ny dør pris 70-80.000 kr. Tages op igen senere.
 Nye kirkelåger i diget. Har fået tilbud på jern låger fra Jesper Møldrup, Gjesing. Sendt til
provstiet, som har meddelt, at udskiftningen skal godkendes i Stiftet. Venter
tilbagemelding herfra. Er derfor sat i bero indtil da..
 Sløjfede gravsten sendes til genbrug. Talt med vognmand om afhentning = 250 kr. per
tons.
Ulla
 Endnu engang Monumentsikkerhed, hvor vi endnu ikke har foretaget noget. Fået svar
fra Provstiet efter henvendelsen om, hvorvidt der i Skanderborg Provsti findes en fælles
aftale om gennemgang af gravsten. Svaret herpå er nej, men udvalget vil gerne
fremadrettet være med til at gøre gravsteds ejere opmærksom på nødvendigheden af at
sikre gravsten. Menighedsrådene må også holde sige orienterede på GIAS-siden om
denne problematik. I den konkrete sag anbefaler Provstiudvalget menighedsrådet at
indhente tilbud fra flere firmaer, men finder umiddelbart ikke den nævnte pris på
13.000/16·000 kr. urealistisk høj.


I Vedslet kirkes kirkegård har de rigtig mange fredede gravsten. De har haft Miljø Huset i
Vejle til at lave GRAVSTENS APV. Pris 3000 kr. for de første 100 gravsten og 15 kr./
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stk. for de efterfølgende. Skal vi slå os sammen Fruering & Vitved? Fruering ønskede
ikke at medvirke til Gravstens APV, så tilbuddet bliver ikke benyttet. Vitved vil få udført
Monumentsikkerhed på de 6 fredede sten af den lokale stenhugger, som tidligere har
afgivet tilbud.


Vibeke oplyser at der på et gravsted er pålagt plasticdug med skærver ovenpå. Det må
man ikke ifølge vedtægterne. Men der er andre ting i vedtægterne man ikke må, men
som alligevel foregår. Vi forventer at gennemgå vedtægterne til vinter.

Punkt 11: Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
 Nu er alle bygninger lejet ud. Både den store og den lille hal og boligen. Umiddelbart
gode lejere.
 Forpagterboligen skal aflæse el og vand en gang i måneden. Problemet er at måleren er
indenfor i Stalden og de har ingen nøgle dertil. Jørgen finder løsning.
 Vi inviterer de nye lejere i boligen til smørrebrød til næste MR møde, så vi kan hilse på
hinanden.
 Mageskifte af præstegårdsjorden. NPS har haft kontakt til præstegårdskonsulent og
provstiet. Sagen skal via provstiet til Stiftet og Kirkeministeriet. NPS laver henvendelse.
 Det nye indgangsparti er ordnet. Der mangler kun at blive malet og lys derude. Dørene i
præsteboligen mangler at blive malet samt badeværelset samme sted.
 Gulvfliserne i hallen skal repareres. John Laursen tør ikke gøre det, da de er gamle og
skrøbelige. Fliserne skal sikres, så ingen kommer til skade. Inge-Gerd og Jørgen vil
sammen forsøge at lime fliserne.
 Der er ansøgt om en ny hoveddør. Pris l 35.000 kr. + moms.
 Dørene i mellemgangen i stalden mangler at blive malet.
Punkt 12: Orientering ved medarbejderrepræsentant
 Christina og Holger er gået i gang med klipning af hækkene. Problem at den ene hæk
klipper er gammel og udtjent. Enighed om, at der bevilliges en ny hækklipper.
 Det er en udfordring at der i år er en usædvanlig kraftig fremspiring af græsfrø i
præstegårdshaven.
Punkt 13: Orientering ved folkevalgte kasserere
Ingen bemærkninger.
Punkt 14: Eventuelt
 Problemer angående kirkebilen. Taxien kommer ikke altid og afhenter efter
gudstjenesten.
 Der mangler en bænk ved lille parkeringsplads, så man kan sidde og vente på taxi eller
trænger til et hvil. Det blev besluttet at anskaffe bænk. Vagn og Holger undersøger og
indkøber en bænk indenfor en ramme på 5000 kr.
 Husk tilmelding til studieturen.
Mødet sluttede. kl. 21.30
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