Fruering – og Vitved Menighedsråd

Referat af fællesrådsmøde
Torsdag den 23. januar 2019 kl. 18.30
Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst,
regnskabsfører, webmaster og ansatte.
Dagsorden:
Kl. 17.45 Ny ferielov. Oplæg ved personalekonsulent Tina Nielsen.
Kl. 18.30 Spisning.
Dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat fra mødet 19. november 2019
3. Flytning af dato for syn 2020.
4. Kirkekassens (og fondens) betaling for vedligehold af gravsteder (bilag)
5. Liturgi debatten.
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 (NP)
Referent: Ulla Pedersen (UP) & Niels Peter Skrubbeltrang (NP)
Afbud fra Vibeke Grue og Gurli Lund Jensen.
Mødet blev indledt med at vi sang nr. 557 ”Her vi ties, her vi bies”
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Pkt. 2 Bemærkninger til referat fra mødet den 19. november 2019
Referatet godkendt uden bemærkninger
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Pkt. 3 Flytning af dato for syn 2020
Ny dato blev fastsat til tirsdag den 19. maj. kl.15.00 i Vitved og kl.16.00 i Fruering.
Pkt. 4. Kirkekassens (og fondens) betaling for vedligehold af gravsteder (bilag)
Fonden af 23.oktober 1986 skal tage stilling til, om Mary Poulsen gravsted skal bevares.
Inge-Gerd følger op. Ejnar Magnus Rasmussen & Emil Carl Peter Sørensen og Ane Birgitte
Sørensens gravsteder er udløbet og bliver nedlagt. Gravstedet ved tårnets vestgavl og Jens
Peter Gyllings ”soldaten” gravsted er fredet. Jørgen Schindels gravsted er der betalt legat på.
Pkt. 5. Liturgi debatten.
Der var en livlig debat.
Enighed om at tage det op igen på et møde, hvor alle medarbejderne får mulighed for at
deltage. Tages på et ordinært menighedsrådsmøde, hvor hovedparten af
orienteringspunkterne udelades. (Juni mødet?)
Pkt. 6 Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd
 Altergulv og – skranke: 1 års syn afholdt den 4.dec. 2019 med deltagelse af arkitekt
Svend Aage Christensen, menighedsråd, Ole Alrø og Erik Simonsen. Rapport
udsendt med fotos og beskrivelse af skred i træværket. Udbedring godkendt af alle
relevante myndigheder til udbedring med de samme lokale håndværkere.
 Tårnet – Det går sin gang. Revideret projektbeskrivelse indsendt af arkitekt Peder
Gram. Vi kalder det supplerende oplysninger, da der i perioden 18.dec. - 1. maj ikke
er nogen Kgl. Bygningsinspektør. Håber det så kan gå hurtigere, med håb om
færdiggørelse inden konfirmation.
 Derudover resterer kun 1 opgave fra synet i 2019, sokkel og overligger ved
materialepladsen. Den udsættes.
Pkt. 7 Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
 NPS orienterede om datoer, som vi skal være opmærksomme på m.h.t. det
kommende menighedsrådsvalg. Ændringer i sognestruktur (sammenlægning) Frist
14. februar. Ønske om fælles menighedsråd senest 1. april. Ønske om 2 årig
funktionsperiode senest 1. marts. Antal af medlemmer i menighedsråd skal
indberettes mellem 15. april og 1. maj. Der er aktuelt ingen planer om
sammenlægning eller fælles menighedsråd og vi ønsker at fortsætte med samme
antal menighedsråds medlemmer.
 På marts mødet aftales dagsorden mv. for orienteringsmødet 12. maj. På marts
mødet også tilkendegivelse af hvem der fortsætter og hvem der planlægger at holde.
 Der er planer for et gadekær i Fruering på forsamlingshusets parkeringsplads.
Borgerforeningen holdt møde herom 10. december. NPS sendte på opfordring fra
Inge-Gerd mail til borgerforeningen 8. dec. og gjorde opmærksom på problemerne
vedrørende parkeringsforholdene. Fået kort tilbagemelding. Der var fra
menighedsrådet opbakning til dialog, og vi afventer udspil fra borgerforeningen.
Optimal løsning vil være, hvis der indrettes parkeringspladser på det af kommunen
ejede areal mellem kirken og Bøndings ejendom.
 Sagen om ”mageskifte” er sendt til kirkeministeriet. NPS har rykket for sagen, men
endnu intet svar. Skov og Naturstyrelsen skal have møde med Skanderborg
kommune og der er ønske om, at det kan ske i 2020.


Der er generalforsamling i Distriktsforeningen den 10.marts i Skanderborg
kirkecenter. kl. 17.00. Tilmelding senest 25. februar (DAP).
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Der har været møde om den nye kirke i Højvangen med over 100 deltagere.
Kirkefonden er med. ”Hvad ønsker man kirkebygningen skal kunne”? Der er nedsat
fokus grupper. Den fysiske udformning er der endnu ikke taget stilling til. Der er
opsparet 31 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Ved godkendelsen i Kirkeministeriet i
2012 blev der sat en foreløbig ramme på 38. mio. kr. Håber på åbning i 2023 eller
2024.
Der er opsat ekstra højtalere i Fruering kirke. Pris ca. 16.000 kr. inkl. moms. Beløbet
blev godkendt. Lydforholdene er væsentlig forbedret herved. Samtidig fik vi
konstateret, at vi ikke får problemer i forbindelse med frekvensomlægning for trådløse
mikrofoner.

Pkt. 8. Orientering ved sognepræsten
 Inge-Gerd takker for rødvinen til jul og omtalte de mange aktiviteter i december
måned.
 Den 2. februar er der Kyndelmisse Gudstjeneste. (Lysfest)
 Den 23. februar er der fastelavns Gudstjeneste. Der indkøbes 10 stk.
sammenklappelige borde + 50 stole. Elin indkøber disse inden den 21. februar.
Medhjælpere er Vagn, Legarth og Preben (evt. Lisbeth) lørdag kl. 10 + søndag.
Helle hjælper til søndag kl. 13.(kaffebrygning m.m.). Inge-Gerd bestiller fastelavn
boller, karameller, kaffe m.m., og Legarth henter varerne søndag. Vagn og Legarth
indkøber 3 fastelavns tønder.
 Den 8.marts Gospel Gudstjeneste. Medhjælpere: Kl. 09: Preben + Lisbeth? kl. 11:
Magda og Niels Peter.
 Den 31. januar er der deadline på Kirkebladet.
 Inge-Gerd har været uden kirkebogen i 1½ uge grundet opdatering af computeren.
Inge-Gerd har to computer- begge skal opgraderes. Det blev godkendt. Pris
efterfølgende oplyst til ca. 12.000 kr. + moms og årlig abonnement på 4.200 kr.
 Inge-Gerd har været til præstemøde den 23. januar. Der er blevet planlagt til og med
august måned m.h.t. afløsning af præster og organister. Det er MR der kan gøre
indsigelse vedrørende afløsning problematikken. NPS kontakter provsten herom.
Pkt. 9 Orientering ved kontaktpersonen
 Personalekonsulent Tina Nielsen har været her og orienteret om den nye ferielov.
Anne Marie har overblik over personalets ferieafvikling.
 Der skal være personale møde i uge 6. Ulla deltager fra MR.
Pkt. 10 Orientering ved kirkeværger
Fruering:
 Ang. Kirkegårds låger har Stiftet godkendt renoveringen af hovedlågen. De tre
”bilåger” skal harmonere med hovedlågen. Jesper Møldrup laver et nyt forslag og ny
prisberegning til overvejelse.
 Alterudsmykningen: Der har været møde med Kirsten Dissing Overgaard den 3.
januar med afprøvningen af maleri rammerne. De var ok, og hun er i gang med
udsmykningen.
 Lokal arkivet har fra Virring skole fået foræret 28 billeder som ellers skulle have været
”smidt ud”. Billederne er malet af Karl Johan Larsen og ejes nu af Lokal Arkivet, men
kan lånes i arkivet. Der var stemning for at ophænge nogle i Stalden. Aftales med
Vagn. Billederne skal renses/renoveres. Ellers bliver billederne/tegninger taget ud af
rammerne og gemt i arkivet.
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Vitved:
 Vi har fået opdateret hjertestarteren i Tryg Fonden via Lars Frandsen, samt fået en ny
”henter” tilføjet. Batterierne skal skiftes hver 4 år & padts hver 2 år.
 Vi har 5 hjemfaldne gravsteder. Alle uden legater på.
 Magda og Ulla deltager i valgkurset den 30. jan.
 Miljø Huset har foretaget APV på 18 af vores gravsten og de danske stenhuggere
giver tilbuds priser som en mulighed eller viden om ca. priser for gravsteds
indehavere
 Ønsker ikke at deltage i Kirkegårdskonferencen til marts i år.
Pkt. 11. Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
 Forpagterboligen og Stalden har fælles vandmåler hvilket betyder, at der ikke kan
opkræves vandafgift i henhold til kontrakten. Det vurderes, om det kan betale sig at
sætte måler op, eller der skal aftales et standardforbrug. Der opkræves ikke
vandafgift for 2019 (som i Kims tid)
 Der er opstået fugt på bagvæggen i forpagterboligens soveværelse.
Det viser sig, at der sandsynligvis ingen isolering er i alle ydervægge. Det
undersøges nærmere, hvordan der kan ske udbedring.
 Der er kommet lys op ved den nye indgang til konfirmandstuen samt kommet ral på
gårdspladsen. Vedligeholdelsesomkostningerne for gårdplads mv. skal diskuteres i
Præstegårdsudvalget.
 Beton væggen ved den nye indgang, som skulle have været kobolt blå, men det vil
koste ca. 20.000 kr. og er måske ikke være særlig holdbar. Derfor indhentes tilbud på
en trævæg.
 Radon værdierne i dele af præstegården er for høj. Der kommer en rapport med 3
løsnings forslag: 1)Sug under gulve, 2) Udsugning med rør under lofter og 3) Nye
gulve. Foreslår nr. 3, som også er den dyreste, hvor gulvene skal brydes op, lægges
radon hæmmende beton, gulvvarme og nye gulve. Når rapport foreligger, skal
provstiet involveres. Den dyreste løsning er måske den billigste på sigt.
Pkt. 12 Orientering ved medarbejderrepræsentant
 Holger takkede for vinen til jul på medarbejdernes vegne.
 De fjerner ukrudt på de tomme gravsteder. Aldrig gjort før i januar måned!
 Har fjernet bænkene og affalds stativerne og de står inde på værkstedet til maling.
 Den 31. dec. var der 20 stk. hjemfaldne breve, hvoraf 8 forlænges, 6 skal nedlægges
og ikke hørt fra 6. Der bliver mange tomme gravpladser.
 Holger forespørger om, hvornår et gravsted må nedlægges, hvis man ikke kan finde
gravsteds indehaveren eller der ikke betales? Forespørg i provstiet eller Inge-Gerd
kan finde noget i arkiverne.
 Har fået bevilliget en minilæsser til 270.000 kr. Men er usikker på om den skal være
på diesel eller på el. El vil være fremtiden og også billigere i drift , men den koster ca.
354.000kr. Der bevilliges op til 87.000 kr. ekstra til en el dreven minilæsser.
Pkt. 13 Orientering ved folkevalgte kasserere
Ingen bemærkninger.
Pkt. 14 Eventuelt
Intet
Mødet sluttede. kl. 22.30
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