Fruering – og Vitved Menighedsråd

Referat af fællesrådsmøde
Onsdag den 11. marts 2020
Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte,
regnskabsfører, samt webmaster.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat fra mødet 23. januar 2020
3. Økonomi, herunder:
a Gennemgang af udkast til regnskaber for begge kirkekasser og godkendelse af
disse – udkast til regnskaber vedlagt
b Gennemgang og godkendelse af bilag til regnskabsinstruks (bilag)
c Orientering om revision af regnskabet for Kirke - & Sognekontakt
d. Ansøgning fra Virring koret.
4. Orienteringsmøde 12. maj og menighedsrådsvalget. Hvem gør hvad? (Bilag)
5. Status kunstudsmykning – hvordan markere vi 1. del til påsken?
6. Liturgidebatten – hvordan kommer vi videre?
7. Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd
8. Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
9. Orientering ved sognepræsten
10. Orientering ved kontaktpersonen
11. Orientering ved kirkeværger
12. Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
13. Orientering ved medarbejderrepræsentant
14. Orientering ved folkevalgte kasserere
15. Eventuelt
Mødet blev ledet af: Niels Peter Skrubbeltrang (NPS)
Referent: Ulla Pedersen (UP) & NPS
Afbud fra Elin, suppleant Arne Vesterskov mødt op i stedet.
Mødet blev indledt med at vi sang nr. 201. ”Danskerne findes i mange modeller ”
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse som punkt 3d: Ansøgning fra Virring koret samt som punkt 13a: Første hjælp
kursus.
Pkt. 2 Bemærkninger til referat fra mødet den 23. januar 2020
Referatet godkendt uden bemærkninger
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Pkt. 3 Økonomi:
a. Gennemgang af udkast til regnskaber for begge kirkekasser og godkendelse af
disse.


Regnskabet for Fruering 2019 blev gennemgået, taget til efterretning og
godkendt. Fruering sogns Menighedsråd CVR nr. 46275314, Regnskab 2019
afleveret d. 29-02-2020 kl. 19:46.



Regnskabet for Vitved 2019 er gennemgået, taget til efterretning og godkendt.
Vitved sogns Menighedsråd CVR nr.17765213, Regnskab 2019 afleveret d.
29-02-2020 kl. 17:25..

b. Gennemgang og godkendelse af bilag til regnskabsinstruks:

c.



Bilag til regnskabsinstruks, gennemgået og godkendt. Underskrevet af formænd
og de personer, som har mulighed for at disponere over Kirkekassernes midler.



Applaus til Anne Marie for stort og veludført arbejde.

Orientering om revision af regnskabet for Kirke & Sognekontakt 2019.


Der er balance i økonomien. Med plus på ca. 3.000 kr., som er på niveau med de
foregående år. Der er et lille fald i de frivillige bidrag. Også applaus til Inge Storm
for veludført arbejde.

d. Virringkoret koret søger om tilskud til nye højskole sangbøger og nodebog:


Koret giver hver jul koncert i kirken, og det blev besluttet at give Virring koret
2.000 kr. som gave. Samtidig opfordres koret til at få oprettet et CVR nr. af
hensyn til vores bogføring. (Efterfølgende har jeg konstateret, at koret har CVR
nr.).

Pkt. 4 Orienteringsmøde 12. maj og menighedsråds valget
Fordeling af opgaverne.


Vi vil benytte provstiets fælles annoncer – NPS melder tilbage til provstiet..



Valgudvalget sørger for den øvrige annoncering



Arne Sørensen foreslås som dirigent den 12. maj. UP spørger ham.



Alle og specielt afgående medlemmer er forpligtiget til at opfordre nogen til at stille
op og deltage i orienteringsmødet.



Erna og NP aftaler indbyrdes fordeling af indlæg på mødet.

Pkt. 5 Status kunstnerisk udsmykning - Hvordan markere vi 1.del til påsken?


Påskedag bliver de første malerier med påske motiver i altertavlen afsløret i
forbindelse med gudstjenesten kl. 9.30. Afsløringen bliver efter gudstjeneste markeret
ved, at Kirsten Dissing Overgård vil fortælle om motivet og der serveres champagne i
våbenhuset. - Vagn vil orientere Kirsten. Udvalget aftaler det praktiske.



Det næste hold billeder til pinse – ønskes udsat til august. OK



Det sidste billede til 1. søndag i advent. Aftales senere, hvordan det skal markeres.

Pkt. 6 Liturgidebatten – hvordan kommer vi videre?


Vi har haft en god diskussion og vi skal ikke blive enige!



Vil tage emnet op til orienteringsmødet den 12. maj, for at prøve, om ikke vi kan få en
bredere diskussion.
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Pkt. 7 Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd.


Tårnet: Efter sidste MR- møde fik vi mail fra stiftet om, at vi først ville få svar på
vores ansøgning om at restaurere tårnet efter 1. juli. Dvs. tårnet må stå henover
konfirmationerne, men kan forhåbentlig blive færdig, inden næste vinter.



Knæfaldet: Er repareret og malet.



Stearinlys eller palmeolie lamper i alterlysene og bænkesiderne? Grøn kirkemindre sod på væggene, færre partikler i luften for lunge-syge. Udgifts neutral.
Til overvejelse.

Pkt. 8 Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
 Husk anlægs ønsker skal være klar til provstiet inden den 15.april.
 Der skal aftales et budget møde i april.
 Organist samarbejde: NPS har sendt brev til Skanderborg menighedsråd. Vil
rykke for svar.
 Stats ansatte har betalt spisepause. Det samme gælder for kirke medarbejderne.
 Mageskifte problematikken fra oktober. Svaret fra kirkeministeriet mangler fortsat.
 Angående billeder til hjemmesiden: Fra offentlige møder og -rum må man
offentliggøre billeder på nettet uden tilsagn. Se evt. ind på kirkeministeriets
hjemmeside. (Skrivelse vedlagt referatet)
 Aarhus Stift inviterer fredag den 27.marts kl. 13-16.30 til ” Kirken i byen” efter
afslutning på et projekt derom.
Sidste tilmelding er den 25. marts.

Pkt. 9 Orientering ved sognepræsten
 Fastelavn og Gospel er afviklet. Det gik rigtig godt, selvom der kun var 12
konfirmander, grundet sygdom og svømning. Der kunne have været 23.


Baby salmesang. Der er mange tilmeldt. Afsluttes fredag den 17. april.



Kirke - & Sognekontakt er lige udsendt.



Den 1. april er der konfirmand forældre aften kl. 18.30 i Stalden. Helle og Erna
hjælper til.



Konfirmation i Vitved den 3. maj kl. 10. Preben har vagten. Konfirmation i Fruering
den 8. maj kl. 9 og kl. 11. Legarth har vagt kl. 9 og Ulla kl. 11. Konfirmation i
Fruering den 10. maj kl. 10. Jørgen har vagten.



Sangaften den 29. marts



Konfirmanderne var på den årlige tur Aarhus i går.



Om konfirmanderne skal male til påske i år er endnu ikke besluttet.



Skærtorsdag den 9. april: Fruering kl. 16. Vagn sørger for ost & vin. Vitved kl.
19.30. Erna, Preben og Ulla hjælpes ad. Ulla sender fordeling.



Præsten orienterede om problemer med det varme vand i præstegården. Har haft
besøg af Hermansen (nu overgået til Bravida) flere gange. Måske problemet er i
kælderen. Det er endnu ikke udbedret. Jørgen rykker for løsning.



Kirkeministeriets PC skal skiftes ud. IT kontoret har opsagt hidtidige abonnement,
hvilket har medført der en dårlig forbindelse. Overvejer at få koblet forbindelsen
på Waoo, som øvrige pc er kører på. Det må man nu frem for tidligere. Vil bestille
Torben til evt. at koble på Waoo..
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Måske er der rotter på loftet i præsteboligen. Problemer med TV et 2 gange, hvor
der har været bidt ledninger over begge gange. Rottefængeren har været der og
kommer igen på onsdag. Jørgen kontakter rottefængeren med hensyn til
forholdsregler.



Præsten orienterede om problemer ved Corona virus. Der kommer en udmelding
fra biskoppen i morgen. Præsten skal i samarbejde med MR vurdere hvert enkelt
arrangement. Hellere aflyse 1 for meget end 1for lidt. Snakke med hinanden og
lytte til de officielle retningslinjer. Efterfølgende har biskopper aflyst alle alm.
gudstjenester og udsendt retningslinjer for dåb og begravelser. Inge-Gerd har lagt
orientering på Facebook.

Pkt. 10 Orientering ved kontaktpersonen





Personale møde afholdt den 5.februar. AM holdt et godt oplæg om den nye ferie
lov. Personalet har ret til 3 ugers sammenhængende sommerferie. Næste møde
den 29.april:
Holger efterlyser en sundhedsforsikring til personalet. Bør tages op i provsti
udvalget. NPS vil tage det op der.
Holger er genvalgt som personale repræsentant.
Vibeke interesseret i AMU kursus

Pkt. 10 Orientering ved kirkeværger
Vagn:
 Kirkelågerne: Møldrup har lavet et nyt oplæg, da lågerne skal være mere enkle og
tilpasses hovedlågen mere. Nye oplæg er sendt til provsti og Stift til godkendelse.
Bliver lidt dyrere end oprindelige oplæg.
 Holger har beskåret egetræerne. Et af dem var flækket og måtte fældes. Et andet
står i nærheden af graverbygningen og kommer måske i fare.
Ulla:
 Vi har 16 usikre grav monomenter på Vitved kirkegård, som gravsteds indehavere
selv skal betale for sikring af. Af de 16 er der 3 gravstedsindehavere der hver har 2
gravsten.
Vi har forsøgt at udfærdige et brev til gravstedsindehaverne med mulighed for at få
15 % rabat ved, at de samlet får udført arbejdet. Men problemet er, at vi da vil få en
samlet regning og efterfølgende skal opkræve pengene hos den enkelte gravsteds
indehaver. Hvad så hvis gravstedsindehaveren ikke betaler? Så kommer vi til at
hænge på regningen.
Derfor kontaktet provstiet, som oplyser at vi skal få gravstedsindehaverne til at
forudbetale inden arbejdet udføres.
Det virker ret så kompliceret og derfor undlader vi det.
Pkt. 12 Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
 I forpagter boligen var muren kold i den ene og der var mug på væggen. Der er nu
blevet ekstra isoleret.
 Etablering af vandmåler, så vandforbrug i forpagterboligen og stalden kan adskilles er
endnu ikke udført.
 Erik Jensen kommer på fredag for at udbedre rottehuller, og der skal foretages
oprydning i træer og buske.
 Muren ved indgangen til stalden. Er kompliceret og dyr. Der har været en fagmand,
som oplyser at der først skal et træ skelet på, som så kan males til en pris på 50.000
kr. Projektet udskydes og kan tages op ved synet.
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Det regner ned. Er udbedret med tagpap.
Der foreligger en rapport om radon problemet i præstegården med 3 løsnings forslag.
De 2 første forslag med enten ventilation eller sug er skønnet til ca. 100.000. Forslag
3 med omlægning af gulve er skønnet til ca. 300.000 kr. Det forslag betyder, at
præsten ikke kan bo i præstegården under udførelsen. Opgaven kan dog evt. laves i
2 omgange. Præstegårdsudvalget skal lave et oplæg inden den 15. april, så projektet
evt. skal med som anlægsønske..
Renoveringen af badeværelse i præsteboligen. Jens Ove har givet et tilbud på 35.000
kr. Skal udføres.
Der mangler lys i et rum i Stalden (Den gamle silo). MR bevilligede det. Jørgen følger
op.

Pkt. 13 Orientering ved medarbejderrepræsentant
Holger
 Holger takker for 10 års jubilæumsgaven
 Har modtaget den nye el - minilæsser.
 Vikar Peter er stoppet grundet for få timer.
 Får en ny vikar i arbejdsprøvning. Op til 12 timer ugentlig grundet stress, Kan evt.
bygges op.
 Været til kirkegårds konference i Nyborg. Med tema: Kirkegårdens biodiversitet.
Måske flere begravelser frem for brænding. Måske mere fokus på at komme ud i
hjørnerne på kirkegården med gravsteder, frem for gravsteder tæt kirken, som er
anbefalet nu. Nye skadevoldere på grund af stigende temperaturer. Fokus på eldrevne maskiner. Overveje registrering som grøn kirke, da vi lever op til de fleste af
kravene.
Pkt. 13. a Hjertestarter kursus
Helle
 Helle orienterede om hjertestarter kurser for hele sognet. Lars Frandsen er klar.
Vente til starten af oktober måned. Kursus af 2-.3 timers varighed i Stalden Fælles for
begge sogne. ( minus mandag og torsdag. Helle tager kontakt.

Pkt. 14 Orientering ved folkevalgte kasserere
Ingen bemærkninger.

Pkt. 15 Eventuelt
 Inge-Gerd bestiller den nye bibel, og vurderer dens kvalitet.
 Virring skole skal lukke de næste 14 dage.

Mødet sluttede. kl. 22.15

5

