Fruering – og Vitved Menighedsråd

Referat af fællesrådsmøde
Tirsdag den 19. november 2019 kl. 18.30
Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører og
webmaster
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat fra mødet 9. oktober 2019
3. Revisionsprotokollater, provstiudvalgets bemærkninger (bilag)
4. Orientering og gennemførelse af valg af formænd, næstformænd, kontaktperson,
kirkeværger, sekretær, underskriftberettiget, fælles regnskabsfører, folkevalgte
kasserere og bygningssagkyndige. (Holdes særskilt for de to menighedsråd)
5. Fastsættelse af menighedsrådsmøder i 2020 (Bilag)
6. Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd
7. Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd (Bilag)
8. Orientering ved sognepræsten, herunder uddeling af julegaver, vagt ved juletræet
juleaften, 1.juledag, 2. juledag og julesøndag.
9. Orientering ved kontaktpersonen
10. Orientering ved kirkeværger
Fruering:
Vitved:
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) & Niels Peter Skrubbeltrang (NP)
Afbud fra webmaster Vibeke Grue
Til gengæld deltog den nye lejer af forpagter boligen, Linda i fællesspisningen (Desværre var
Jes syg)
Mødet blev indledt med at vi sang nr. 208: ” Dybt hælder året i sin gang”
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
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Pkt. 2 Bemærkninger til referat fra mødet den 9. oktober 2019
Referatet godkendt uden bemærkninger
Pkt. 3 Revisionsprotokollater, provstiudvalgets bemærkninger (bilag)
Provstiets bemærkninger til revisionsprotokollater for 2018 blev fremlagt og taget til
efterretning.
Pkt. 4. Orientering og gennemførelse af valg.
Fruering:
Formand: Niels Peter Skrubbeltrang.
Næstformand: Legarth Madsen.
Kontaktperson: Inge-Gerd T Staal.
Kirkeværge: Vagn Beck.
Fællesrådets sekretær: Legarth Madsen
Underskriftsberettiget: Helle Tygesen
Fælles regnskabsfører: Anne Marie Madsen
Folkevalgt kasserer: Elin Sørensen Fig.
Bygningssagkyndig: John Vind Christiansen
Vitved:
Formand: Erna Schøler
Næstformand: Preben Balskilde.
Folkevalgt kasserer: Magda Jensen.
Kontaktperson: Inge-Gerd T Staal.
Kirkeværge: Ulla Pedersen.
Underskriftsberettiget: Magda Jensen
Sekretær Ulla Pedersen
Fælles regnskabsfører: Anne Marie Madsen
Bygningssagkyndig: Jens Ove Thomassen
Pkt. 5. Fastsættelse af menighedsrådsmøder i 2020.
Torsdag den 16. januar
Onsdag den 11. marts
Onsdag den 29. april
Tirsdag den 12. maj
Onsdag den 17. juni
Tirsdag den 18.august
Tirsdag den 15. september
Onsdag den 16.september
Onsdag den 21.oktober
Onsdag den 25. november.

Ordinært møde
Ordinært møde, årsregnskab
Syn (Efterskrift: Skal desværre flyttes, da jeg har provsti
udvalgs møde samme dag. Tages op på januar mødet)
Orienteringsmøde (fælles dato for hele landet)
Kvartalsrapporter, Foreløbige budgetter.
Kvartalsrapporter.
Valgforsamling i Fruering i Stalden kl 19.30.
Valgforsamling i Vitved i Forsamlingshuset
Revisionsprotokoller, godkendelse af endelige
budgetter.
Kvartalsrapporter og konstituering.

Ordinære møder begynder kl. 18.30, synet kl. 15.00.
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Pkt. 6 Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd
 Foredrag om Vitveds kirkeklokke den 7. nov. 2019. Vi har en lille klokke med en
god klang og en forholdsvis lang efterklang.

Angående tårnet så har Stiftet udbedt sig flere oplysninger, inden vi får lov til at
sætte arbejdet i gang. De ønsker, at vi inddrager en kirkekyndig arkitekt, og vi har
holdt møde 6. november med arkitekt Peder Gram, som vil måle tårnet op og lave
den beskrivelse af arbejdet, som de kræver, for at vi kan gå i gang.
 Den 24. oktober fik vi de nye hynder til bænkene, som er rigtig fine. De gamle er
meget slidte, men nogle kan evt. bruges af spejdere eller andre.
 Foden af alterskranken har to ca. 1 cm brede huller ved samlingerne. Efter
rådslagning blev vi enige om, at Erna & Magda skal tage kontakt til arkitekten
 Der skal være byggesyn på taget efter 5 år.
 Angående Brochuren ”Vejkirker”. Takker vi nej til tilbuddet.
 Angående en Temaeftermiddag/dag med hensyn til oplæg til Pixi hæfterne
afventer vi til senere.
Pkt. 7 Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
 Ny personalekonsulent, Tina Nielsen ansat i Silkeborg provsti. Tidligere
personaleleder i musikskole og adm. chef jyske Operas faste kor. Planen at
Skanderborg provsti ”køber” en del af hendes timer.
 Nye frekvenser til trådløse teleslyngeanlæg. Der sker ændringer i frekvenser april
2020. Afvente om der er reelt problem og udspil fra MI udvalget.
 Brandsikkerhed. Skrivelse fra Stiftet om brandsikkerhed i kirker. Vi er anmeldt og har
årligt brandsyn.
 Deltaget i konference for provstiudvalgsmedlemmer: (Se Landsforeningens
hjemmeside). Diskussion om provstiudvalgets og provstens kompetencer i forhold til
menighedsråd. Flere opgaver havner hos provstiudvalg (samarbejder fælles
regnskabsfunktion personalekonsulent etc.) Går det ud over menighedsrådenes
kompetencer? Skal provsten være formand for provstiudvalg? Kirkeskattefinansieret
begravelse. Langt fra alle steder er det ”gratis” at erhverve gravsted og gravkastning
for folkekirkemedlemmer. Offentlig diskussion herom.
Pkt. 8. Orientering ved sognepræsten
 Inge-Gerd takkede for blomsten i anledning af sin søsters død.
 Babysalmesangen er afsluttet. Og starter op igen i uge 8 næste år.
 Uddeling af julegaver til personalet. Legarth indkøber. Niels Peter og Erna skriver
under på kortene.
 Brandvagter i julen:
Den 24. dec. kl. 14 i Fruering: Legarth, kl. 16, Elin.
Den 24. dec. kl. 15 i Vitved kirke: Preben
Den 25. dec. kl. 9.30 i Fruering: Niels Peter
Den 25. dec. kl. 11 i Vitved: Ulla
Den 26. dec. kl. 11 i Fruering: Preben
Den 29. dec. kl. 9.30 i Vitved: Erna
 Den 1. januar 2020: Gudstjeneste Vitved kl. 14, Fruering kl. 16 med champagne og
kransekage.
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Pkt. 9 Orientering ved kontaktpersonen
 Har afholdt Gåsegilde. God og værdsat tradition
 Har sammen med Niels Peter afholdt møde med Vibeke angående rengørings timer
mv.
Pkt. 10 Orientering ved kirkeværger
Fruering:
 Istandsættelse af hovedlågen er godkendt af Stiftet den 7. november efter udtalelse
fra provstiet, kirkegårdskonsulent kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet. De tre
trælåger skal behandles som et selvstændigt projekt. Der skal udarbejdes nyt forslag,
som sikre et sammenhængende og homogent udtryk for alle lågerne til kirkegården,
og som tydeligt viser lågernes indbyrdes hierarki med hovedlågen og de tre mindre
låger. Ved udarbejdelse af et forslag skal der tages udgangspunkt i den eksisterende
hovedlåge af metal, men i en forenklet udgave. Jesper Møldrup i Gjesing vil lave et
nyt tilbud efter de nye betingelser, hvor der indgår en ny udformning af lågerne efter
Stiftets anbefalinger. Derefter skal det det nye forslag godkendes i Aarhus Stift
 Altertavlens udsmyknings projekt er nu underskrevet af Kirsten Overgaard med
levering af 10 malerier på lærred.
Det bliver 1 stort maleri i midten af alterpartiet og 2 fløjmalerier plus 1 maleri øverst i
partiet. Det store og fløjmalerierne laves i 3 udgaver, der skiftes efter kirkeårets
højtider. Det øverste maleri er permanent.
Honoraret på falder i 3 portioner, som betales med 1/3 ved underskrift, 1/3 medio
2020 og 1/3 januar 2021. Aflevering af malerierne forventes med 1.del til påske, 2. del
til Trinitatis og 3. del til 1. søndag i advent 2020. Tidspunktet for aflevering kan rykkes
efter aftale, eller såfremt der foreligger særlige omstændigheder som nødvendiggør
at afleveringsdatoen rykkes. Alle tre afleveringer skal markeres.
 Der er kommet forespørgsel om mulighed for fredning af gravsted for tidligere
sognepræst Johan Bennedsen. Hans gravsted er nu hjemfalden. I 1995 er
gravstenen udpeget af Skanderborg Museum, som bevaringsværdig, på grund af
hans embede som præst i sognet, men også gravstedet er beskrevet som
bevaringsværdig. Beslutning: Vi vil bevarer gravstenen, og indtil videre også hele
gravstedet. Vagn svarer barnebarnet.
Vitved:
 Fået henvendelse fra Danske Stenhuggerier i anledning af de snart overgår til et nyt
IT -system. De vil vide hvilke klausuler der er vedrørende gravsten samt urneplader
på Vitved kirkegård. Har ligeledes oplyst om at gravstene fremover skal være sikrede,
og at vi forventer at få lavet nye Kirkegårdsvedtægter næste år
 De nye kirkegårdsvedtægter i Foreningen for Kirkegårdskultur forventes først færdige
i det nye år (Udkastet er færdig, men er nu ved at blive gennemgået af jurister). Vagn
vil give besked, når de kommer ud på Foreningen for Kirkegårdskulturs hjemmeside
 Løvsugeren har startproblemer. Det vil koste 3.000 - 4.000 kr. at få det udbedret.
 Routeren på graverkontoret har været gået ned. Har fået en ny gratis.
Pkt. 11. Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
 Mageskifte ansøgningen er gået videre fra Stiftet til Kirkeministerietministeriet – vi
afventer.
 Stilling El & Køl har gennem længere tid lovet at gennemgå lys problematikken
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udenfor den nye indgang til stalden, men de har svigtet flere gange. Så der ventes
fortsat.
Erik Jensen anbefaler, at der bliver kørt ral på hele gårdspladsen, så det er lettere
at renholde. Pris 7.500,00 kr. + moms. Dette godkendes.
Betonvæggen uden for den nye indgang til stalden overvejes malet i en pangfarve
(Kobolt blå).

Pkt. 12 Orientering ved medarbejderrepræsentant
Holger
 Holger takker for et hyggeligt Gåsegilde på medarbejdernes vegne.
 De er i næste uge færdig med gran dækningen på Fruering kirkegård
Pkt. 13 Orientering ved folkevalgte kasserere
 Ingen bemærkninger.
Pkt. 14 Eventuelt.
 Helle er indtrådt i bestyrelsen i Skole-kirke samarbejde for Skanderborg provsti.

Mødet sluttede. kl. 21.45
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