Fruering – og Vitved Menighedsråd

Referat af fællesrådsmøde
tirsdag den 18. august 2020
Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte,
regnskabsfører, samt webmaster.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat fra mødet 17. juni 2020
3. Økonomi, herunder fremlæggelse af kvartalsrapporter (bilag)
4. Flytning af Kirke & Sognekontakts konto i Danske Bank til Arbejdernes Landsbank og
beslutning om tegningsberettigede.
5. Forberedelse af menighedsrådsvalgene
6. Kunstnerisk udsmykning, 2.del.
7. Mageskiftet med Skov og Naturstyrelsen (bilag)
8. Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd
9. Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
10. Orientering ved sognepræsten
11. Orientering ved kontaktpersonen
12. Orientering ved kirkeværger
13. Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
14. Orientering ved medarbejderrepræsentant
15. Orientering ved folkevalgte kasserere
16. Eventuelt

Mødet blev ledet af: Niels Peter Skrubbeltrang (NPS)
Referent: Ulla Pedersen (UP) & NPS
Afbud fra Eli, vi var fuldtallige.
Vi sang ikke pga. Corona situationen
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Referatet godkendt.
Pkt. 2 Bemærkninger til referat fra mødet den 17. juni 2020
Referatet godkendt uden bemærkninger.

1

Pkt. 3 Økonomi, herunder fremlæggelse af kvartalsrapporter
Økonomi ved Anne Marie. Der har været få aktiviteter i 2.kvartal. Kvartalsrapporterne for
begge Kirkekasser blev kommenteret og godkendt uden bemærkninger.
Regnskabserklæringen fra Fruering er underskrevet. Afventer erklæring fra revisor fra Vitved.

Pkt. 4 Flytning af Kirke & Sognekontakts konto i Danske Bank til Arbejdernes
Landsbank og beslutning om tegningsberettigede.
Den nuværende konto I Danske Bank skyldes girokonto, som blev overtaget af Danske
Bank. Kirke & Sognekontakt har også konto i Arbejdernes Landsbank, hvor alle betalinger
mv. køres. Kasserer Inge Storm vil gerne have kontiene samlet, hvilket også er enklere
administrativt.
Flytningen af Kirke og Sognekontakts konto i Danske Bank blev godkendt og de underskrifts
berettigede bemyndiges til at flytte kontoen fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank, når
det bliver aktuelt.
Inden der oprettes ny konto i Arbejdernes Landsbank skal revisor tages i ed. Desuden er der
med revisor diskussion om kollektregnskabet i Fruering, som revisor ønsker kørt ind over
Kirkekassens regnskab. I Vitved kører kollektregnskabet på en erhvervskonto med CVR nr.
Kan evt. også bruges i Fruering. Afventer afklaring med revisor.

Pkt. 5 Forberedelse af menighedsrådsvalgene.
Valg Vitved:
Vitved har afholdt valgudvalgsmøde og fordelt opgaverne. Da ingen af de nuværende fire
ønsker at genopstille, skal hele Vitved menighedsråd udskiftes. Magda er kommet på
valgportalen for at hjælpe med udskrifterne m.m.
Arne har lovet at være dirigent. Arne har ligeledes lavet et opslag, som han vil hjælpe med at
rundsende i Fastrup/Solbjerg. Håber Inge-Gerd vil kopiere dem, og samtidig lave plakater til
Vitved 3 stk. A3 + 7 i A4? Vitved har valgt IKKE at købe stemmesedler, men køber 3
forskelle blokke i stedet.
Inge-Gerd udøver sin VALGRET i Fruering. Sognebåndsløsere skal senest den 1. september
kl. 16 være registreret hvor valgretten ønskes udøvet. Det er sket (Vitved)
Bekendtgørelsen af valgforsamlingen: i Ugeavisen fælles for hele provstiet er udført.
Desuden annoncering ved Gudstjenesterne, på Facebook og sognenes hjemmeside.
Erna & Ulla ønsker at deltage i Fruerings valgforsamling, og vi ønsker at låne Flipover og
tusser.
Valg i Fruering:
Fruering har i går afhold valgudvalgsmøde. Opgaverne er fordelt. Finn foreslås som dirigent.
Jørgen ønsker ikke at stille op, da han flytter ud af Fruering sogn. Øvrige medlemmer er
indstillet på at stille op igen.
Der var opbakning til, at Arnes udkast til folder tilrettes, så det kan bruges i begge sogne og
omdeles sammen med Kirke & Sognekontakt, som uddeles ugen før valgforsamlingerne.
Efterfølgende har NP foreslået, at det måske var bedre at bruge ”de officielle plakater” som
indstik (Eksempel vedlagt referatet). Det overvejes. Ulla kontakter Arne herom. En fælles
folder forhindre ikke at begge sogne kan bruge folderen, når der stemmes dørklokker.
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Pkt. 6 Kunstnerisk udsmykning, 2.del
Kirsten Dissings 2. del af udsmykningen af altertavlen bliver afsløret til Høstgudstjenesten i
Fruering den 20. september kl. 09.30. Kirsten Dissing vil som sidst fortælles om malerierne
og der trakteres som sidst med en hvidvins forfriskning. Legarth indkøber vin og
engangsglas.

Pkt. 7 Mageskiftet med Skov og Naturstyrelsen (bilag)
Mageskiftet. Orientering ved Jørgen.
De formelle aftaler er på plads, og der skal nu ske udmatrikulering og tinglysning, hvilket
Naturstyrelsen står for. Der afholdes møde den 19. august, hvor skel mv. aftales endeligt.
Mageskiftet sker fra den 1.10.2020, og arealet indgår i kommunens vandindvindings område
og tilplantes med skov. Furden overtages også af Naturstyrelsen og skal indpasses i
stisystemet. Belægningen ændres til grus som øvrige stisystem, så det bliver pasnings frit.
Finn vil indtil videre klippe græsset.
Forpagteren har indvilliget i at forpagtningen flyttes til det nye areal. Forpagtningsafgiften er
ikke endeligt aftalt, men bliver det snarest. Minimum samme afgift, som vi får i dag. Aftalt at
kontrakten kan forlænges 5 år uden ny udbuds indhentning.

Pkt. 8 Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd.


Tårnrytteren: Projektet er godkendt på provstiudvalgsmødet den 25.6. Meddelt i brev
af 2. juli. Vi får ca. halvdelen af de 800.000 kr. Har sendt takkebrev til provstiet. Har
betalt 50.000 kr. i forskud til tømrer for opstilling af stillads, som nu har stået i 13
måneder. Arbejdet går fremad, kompetente folk, 100 års holdbarhed. Erna har
besøgt værkstedet hver 2. uge.



Besøg af Arbejdstilsynet. Fået en grøn smiley, som gælder i 3 år. Alt i orden! Enkelte
ting blev påpeget. Husk arbejdsmiljø drøftelse, risikovurdering for opbevaring af
gasflasker og kermikalier.

Pkt. 9 Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
 Nabogrunden til Fruering kirke er solgt, og planen er, at villaen skal fjernes og der
bygges nyt hus. Bekymret for, hvordan det vil komme til at påvirke udsynet fra
kirken. Sagen kommer i høring og Stiftet tager sig af sagen.
Pkt. 10 Orientering ved sognepræsten
 Er i gang med årets konfirmationer. Lørdag og søndag i sidste uge og to i Fruering
søndag.
 Ny konfirmand indskrivning søndag den 30.august kl. 9.30 i Fruering. Almindelig
Gudstjeneste uden altergang.
 Minikonfirmanderne samles i en klasse i Stalden. Der er mulighed for godt 20 børn.
Mange kommer fra Hylke.


Onsdag den 9.september kl. 14 Ældreklubbens Gudstjeneste. Erna & Ulla hjælper til
med kaffen bagefter i Stalden.
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Høst Gudstjeneste den 13. september i Vitved kl. 9.30 og Høst Gudstjeneste den 20.
september i Fruering kl. 9.30 med indvielse af 2. del af altertavle udsmykningen.



Fredag den 20.september kl 9.30 Babysalmesang. Alma har mod på at fortsætte.
Der er mange babyer. Endnu ikke afklaret om de skal inviteres og tilmelding. Deles
evt. i to hold.



Foredragsforeningen den 6. oktober kl. 19. med Gudstjeneste i Fruering og
efterfølgende foredrag med Askov præsten: ” Hjem fra gården”.



Høst Gudstjeneste på Vestermølle den 11. oktober kl. 14



Allerhelgen den 1. november kl. 14 i Vitved med pigekor. Kl.16 i Fruering med
damekor.



Der er rigtig mange dåb i tiden.

Pkt. 11 Orientering ved kontaktpersonen.


Alle er tilbage fra ferie.



Der er personalemøde den 8.september kl. 10. Elin deltager fra menighedsrådet.



Inge – Gerd ønsker at blive fritaget fra boligpligten på grund af radon problemerne i
præstegården. Har haft kontakt med Præsteforeningen, Stiftet og Kirkeministeriet
herom. Herfra positive tilkendegivelser. Vil primært arbejde fra sin nye bolig.
Ansøgning skal godkendes i Kirkeministeriet.

Pkt. 12 Orientering ved kirkeværger
Vagn:
 Projekt kirkelågerne: Kontakt til kirkekyndig arkitekt Peter Gram, som tager kontakt til
Jesper Møldrup. Nationalmuseet skal undersøge, om der findes noget fra fortiden,
når stolperne til kirkelågerne skal skiftes ud.


Ole Sommer A/S har givet pris overslag til materielpladsen/oplagspladsen med plads
til en evt. container til 450.000 kr. + moms. Pris uden container og med flytbare
skillevægge ca. 400.000 kr. + moms. Løsning overvejes.



Opkald fra Kirkekalk i dag. De kommer i morgen og kalker kirken.

Ulla:


De nye kirkegårds vedtægter er endnu ikke blevet offentliggjort. Talt med
kirkegårdsleder Jens Dejgaard Jensen. Oplyser at jurist/konsulenterne er meget
besværlige at få i tale. Så nye kirkegårdsvedtægter må det kommende
menighedsråd tage sig af.



Vitveds hjertestarter har været hentet, men dog ikke i brug, da falckredderen havde
fået hjertet i gang. Frandsen har lovet at tjekke om hjertestarteren fungerer som den
skal.



Monument sikringen af gravstenene i Vitved er nu udført. Vi havde udfordringer med
at få samlet tilbud og udført det samlet af den lokale stenhugger, som ville give 15 %
rabat. Hver enkelt gravsteds indehavere skulle selv kontakte stenhuggeren og give
tilsagn, grundet datasikkerheds lov.
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Jesper Møldrup er bestilt til at lave er rosen bue til Vitved kirkegård.

Pkt. 13 Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
 Opgaver i forbindelse med synet, som skal udføres af John Laursen. Er i småtings
afdelingen, men mange opgaver og skal prioriteres. 1. prioritet SKAL ordnes både i
præsteboligen og forpagterboligen. Pris 40.000 kr.


Radon problemet. Har haft kontakt med energikonsulenten, som ikke kunne anbefale
den foreslåede løsning. Afventer nu, hvad der sker i præstegården.

Pkt. 14 Orientering ved medarbejderrepræsentant
Holger
 Opfordre til skriftlige informationer i kirken til at orientere kirkegængerne i disse
Corona tider. Tages op på mødet 25. august
Gurli:


Efterlyser dialog og fortolkning af Corona reglerne. Det er dybt frustrerende hvordan
reglerne kan / skal fortolkes i kirkelig regi. Hvordan gør vi fremover?
Planlægningsmøde i stalden den 25. august kl. 9.30. Det blev påpeget, at det er
vigtig at prioritere pige korene frem for menighedens deltagelse i de kirkelige
handlinger.

Pkt. 15 Orientering ved folkevalgte kasserere
Ingen bemærkninger.

Pkt. 16 Eventuelt
Helle oplyser, at førstehjælp undervisningen er udsat indtil videre.
Mødet sluttede. kl. 22
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