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Fruering – og Vitved Menighedsråd
Referat af fællesrådsmøde
Torsdag den 16. marts 2017
Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte,
regnskabsfører, webbmaster samt lejer af forpagtergårdsboligen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat fra mødet den 17. januar 2017
3. Økonomi, herunder
a) orientering om afholdt regnskabsmøde hos Anne Marie den 28. februar
b) gennemgang af udkast til regnskaber for begge kirkekasser og godkendelse af
disse – udkast til regnskaber er vedlagt
c) gennemgang og godkendelse af regnskabsinstruks - udkast vedlagt
d) orientering om revision af regnskabet for Kirke- & Sognekontakt
4. Orientering ved udvalget for ”Tema-og kursusdag for menighedsrådsmedlemmer
og ansatte” – Visioner og målsætning
5. Godkendelse af deklaration og erstatningsaftale vedr. nedgravning af
fjernvarmeledning (bilag)
6. Forberedelse til det årlige syn, der finder sted den 5. april 2017
7. Sommermøde i 2017! – nedsættelse af udvalg
8. Orientering ved formanden for Fruering Menighedsråd
9. Orientering ved formanden for Vitved 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: Arne Sørensen
Referent: Niels Peter Skrubbeltrang
Mødedeltagelse:
Der var afbud fra Elin Fig Sørensen, Magda Jensen og Ulla Pedersen. I stedet var suppleanterne
Arne Vesterskov Nielsen, Peter Holst og Hans Nielsen mødt.
Mødet blev indledt med at vi sang nr.264 i Højskolesangbogen, Når vinteren rinder i grøft og i
grav.
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.
Pkt. 2 Bemærkninger til referat fra mødet den 17. januar 2017
Referatet godkendt uden bemærkninger.
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Pkt. 3 Økonomi, herunder:
a) orientering om afholdt regnskabsmøde hos Anne Marie den 28. februar
b) gennemgang af udkast til regnskaber for begge kirkekasser og godkendelse af disse –
udkast til regnskaber er vedlagt
c) gennemgang og godkendelse af regnskabsinstruks - udkast vedlagt
d) orientering om revision af regnskabet for Kirke- & Sognekontakt
a) NPS orienterede kort om regnskabsmødet hvor Anne Marie, folkevalgte kasserer og
formænd deltog. Formålet var gennemgang af udkast til regnskaberne, herunder især
afvigelser fra budgetterne, samt udforme menighedsrådenes kommentarer til regnskaberne.
b) Anne Marie kommenterede regnskaberne, og gennemgik menighedsrådenes kommentarer
til regnskaberne For Fruering er der et oversku på 179.000 kr. på grund af besparelser og
udsatte arbejder. Overskuddet på drift overføres til næste år til de udsatte arbejder, og
desuden må der inden for de kommende år påregnes udgifter til udskiftning af tag på garage
og driftsbygninger. Anlægsarbejderne (renovering og dræningsprojektet) er afsluttet, og der
skal udarbejdes regnskab herfor til indsendelse til provstiet.
For Vitved udviste regnskabet et overskud på godt 190.000 kr. også på grund af
besparelser og udsatte arbejder. Her er der planlagt store projekter i 2017 med udskiftning
af tag og nyt gulv ved alter.
Efter enkelte opklarende spørgsmål blev begge regnskaber godkendt og referatet med
underskrifter overføres til dataarkivet.
c) Regnskabsinstrukserne og bilag til regnskabsinstruks for de to kirker og menighedsråd blev
gennemgået, herunder specielt de enkelte medarbejderes og menighedsrådsmedlemmers
opgaver og ansvar. Underskrifter og initialer påføres på kommende møde.
d) Orientering om revision af regnskabet for Kirke- & Sognekontakt. NPS gennemgik kort
regnskabet for Kirke – og sognekontakt for 2016. Bidragene fra modtagere er steget med
godt 6.000 kr. i forhold til 2015. Her skyldes de 5.000 kr. dog gaven fra Husmoderforeningen
da foreningen blev nedlagt. Samtidig har der været besparelser på nogle omkostninger og
forskydninger i udgifter til porto og udbringning. Året endte med et resultat på knap 21.000
kr.
Pkt. 4 Orientering ved udvalget for ”Tema- og kursusdag for menighedsrådsmedlemmer
og ansatte” – Visioner og målsætning
Udvalget havde planlagt møde den 8. marts, hvilket desværre måtte aflyses, og der var derfor
intet at berette. Der forsøges afholdt møde i udvalget inden påske. Helle oplyste, at hun fortrækker
den 17. juni frem for den 10. juni.
Pkt. 5. Godkendelse af deklaration og erstatningsaftale vedr. nedgravning af
fjernvarmeledning (bilag)
Skanderborg Hørning Fjernvarme ønsker at nedgrave en fjernvarmeledning på præstegårdens
jorde. NPS gennemgik oplægget til deklaration som skal tinglyses på ejendommen og oplægget
til erstatning for gener og afgrødeerstatning. Erstatningen udgør godt 41.000 kr., hvoraf de ca.
19.000 kr. udgør strukturskadeerstatning og afgrødeerstatning. Efter møde med forpagter Poul
Holm er det aftalt, at disse beløb tilfalder ham.
Oplægget til deklaration og erstatningsbeløb har været forelagt præstegårdskonsulenten på
SEGES, som anbefaler, at vi accepterer begge dele, da de følger de gængse normer. Begge
dele er forelagt provstiudvalget, som har godkendt begge dele.
Begge menighedsråd kunne godkende oplæggene, og der kan nu laves endelig aftale med
fjernvarmeselskabet. Det forventes at arbejdet påbegyndes i april og afsluttes inden høst.
Pkt. 6 Forberedelse til det årlige syn, der finder sted den 5. april 2017
Det er Fruering der står for arrangementet. Det afvikles efter de sædvanlige retningslinjer med
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start i Vitved kl. 15.00 og 15.30 i Fruering. NPS sørger for indkaldelse men kan ikke deltage på
grund af udlandsrejse. Syn af præstebolig skal kun ske hver andet år, så der er ikke krav om syn i
år, men det er vigtigt, at eventuelle mangler og ønsker kommer frem.
Pkt. 7 Sommermøde i 2017! – nedsættelse af udvalg
Sommermøde kontra menighedsudflugt blev diskuteret. Der var overvejende stemning for
sommermøde (kombineret med menighedsmøde) i Stalden. Inge-Gerd forsøger, om vi kan få
biskop Henning Toft Bro den 17. september. Der blev nedsat udvalg bestående af Inge-Gerd,
Helle og Peter Holst. Når afklaring om Toft Bro kan komme indkalder Inge-Gerd til møde i
udvalget.
Pkt. 8 Orientering ved formanden for Fruering Menighedsråd
• Ny provst: Jakob Køhn Andersen fra 1. april. Indsættelse Palmesøndag kl. 19.00 i Hørning
kirke ved Henrik Wigh-Poulsen.
• Kursus førstehjælp og hjertestarter. Lars Frandsen har tilbudt afvikling sandsynligvis uden
beregning. Der var stemning for en gentagelse af kurset og NPS kontakter Lars Frandsen
for nærmere aftale. Helle foreslog, at der også laves et kursus målrettet børn, og vil gerne
bistå hermed.
• Fra Aarhus Stiftsråd er kommet tilbud om uddannelse af frivillige. Der var ikke umiddelbart
interesse herfor, og vi laver ingen tilbagemelding.
• Webmaster – ingen afklaring, hvad gør vi. Har forsøgt Bjarne Nielsen (Træf) og
spejderledere med negativt resultat. Ikke nogen umiddelbare forslag til løsninger.
• Generalforsamling distriktsforeningen. Lille fremmøde, men der blev valgt ny bestyrelse.
Udpeget 5 delegerede til Landsforeningens Årsmøde på Nyborg Strand 19. til 21. maj.
Plads til 7, så vi kan formodentlig få en med. Alt er betalt. Der var ingen der meldte sig.
Hvis ønske om deltagelse tilbagemelding til NPS i løbet af få dage.
• Må man forandre en landsbykirke? Visionsaften med arkitekt Anne Mette Exner i Sneptrup
præstegård 29. marts kl. 19.30. Alle er velkommen, fri entre.
• Tidsplan budget. Anlægsønsker 2018 senest 15. april. 9. maj indledende budgetsamråd.
Foreløbigt budgetbidrag senest 15. juni.
Pkt. 9 Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd
Gulv i koret
Det reviderede projekt efter besøg fra Nationalmuseet er nu steget fra 139.000 kr. til forventet ca.
444.682 kr. Det reviderede projekt er indsendt til provstiudvalget og man har herfra sendt
ansøgning til Søndre provsti om dækning af andel af udgifterne ud fra antallet af medlemmer i
henholdsvis Skanderborg Provsti og Søndre Provsti. Svar herfra afventes.
Udskiftning af tag på kirken
Udbudsmateriale er sendt til henholdsvis murer, tømrer og blikkenslager. Frist 31. marts. Det
forventes at det fysiske arbejde kan påbegyndes umiddelbart efter konfirmationen i Vitved kirke
og afsluttes i løbet af juli måned..
Pkt. 10 Orientering ved sognepræsten
• Har igen afviklet vellykket gospeldag for konfirmander, afsluttet med en gudstjeneste med
fyldt kirke.
• Fastelavn blev afviklet i Stalden, da forsamlingshuset var lejet ud til anden side. Enighed
om, at Stalden er et bedre lokale end forsamlingshuset, og overvejelser om at holde det
her fremadrettet.
• Konfirmanderne har været på Aarhus tur
• Babysalmesang i gang igen og med pæn deltagelse
• Går i gang med malerier til udstilling i kirkerne i påsken
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29. og 30. marts konfirmand forældreaften. Gurli og Arne hjælper den 29. Preben og Vagn
den 30. marts. Mødetid kl. 18.30.
Skærtorsdag gudstjeneste i Vitved kl. 16.00 og i Fruering kl. 19.30. Begge steder med
efterfølgende traktement. Tove og Legarth ansvarlig i Fruering. Hans, Preben og Arne er
ansvarlig i Vitved.
Vitved kirke med i publikation med de tre sogne/kirker, som dækker Solbjerg. Udgives i
forbindelse med BYG og Bo messen i påsken i Solbjerg.
Konfirmationer: Vitved 7. maj kl. 10.00 Hans. Fruering 12. maj kl. 9.00 og 11.00 Preben og
Niels Peter. 14. maj kl. 10.00. Jørgen eller Preben.
Sangaften 26. marts kl. 19.30 i Fruering. Preben og Hans hjælper. Aftaler nærmere med
Gurli.
Spørgeskema vedrørende Kirke på landet. Svarfrist 1. juni.
Roll ups vedrørende Luther jubilæet. Besluttet at Vagn bestiller til Fruering. Pris 950 kr.
Ny Kirkesangbog. Supplement til salmebogen, 230 salmer og sange. Pris 199 kr. indtil 26.
maj. Sidste år blev køb af Tillæg til salmebogen udskudt. Besluttet at Inge-Gerd/Gurli
køber et eksemplar af hver, og vurderer om, og i givet fald hvilken, vi skal købe.

Pkt. 11 Orientering ved kontaktpersonen
• Det årlige, ordinære personalemøde hvor menighedsrådet skal være repræsenteret blev
afholdt 7. februar 2017. Referat udsendt. Holger blev genvalgt som
personalerepræsentant i menighedsrådet.
• Der har været fejludbetaling af løn til Kristina i de 3,5 måneder i 2016. Er udbetalt løn for
37 timer ugentlig, selvom ansættelsen kun er på 26 timer. Fejlen har været meget svær at
gennemskue, da der på lønseddelen står 26 timer, selvom der er udbetalt for 37 timer. Da
der er tvivl om, hvorvidt beløbet kan kræves tilbagebetalt, er det efter konsultation med
personalekonsulent aftalt med Kristina, at vi slår halv skade, hvilket betyder en udgift for
Kirkekassen på ca.15.000 kr.
• Planlægning af ferier stort set på plads, og MUS samtaler og APV er afviklet og ajour.
• Allan (praktikant) er i gang med oprydning/fældning af selvsåede træer i
præstegårdshaven. Stort arbejde. Hvis muligt, er der også behov for oprydning i skoven
og læbæltet.
Pkt. 12 Orientering ved kirkeværger
Vagn
• En nabo har ønsket beskæring af egetræ. Efter kontakt med kirkegårdskonsulent (som
ikke kunne anbefale kraftig beskæring) er det aftalt, at Arne (Solbjerg Planteskole) udfører
en nænsom beskæring, og samtidig går øvrige træer igennem, om der er enkelte grene,
som bør fjernes.
• Dige mod øst er skredet ud og enkelte andre steder behov for opretning. Skyum har været
og reparere. Pris anslået 7. -10.000 kr.
Vitved
Intet fra Vitved, da der var afbud fra Ulla
Pkt. 13 Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
• Udvendig oprydning er igangsat.
• Der ryddes op i bageste rum, så det kan benyttes til maling
• Inge-Gerd oplyste, at et vindue var faldet ud. Jørgen sørger for, at det bliver lavet
Pkt. 14 Orientering ved medarbejderrepræsentant
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Arbejdet på kirkegårdene går planmæssigt.
Efter afholdt kursus er Allan i gang med oprydning. En stor opgave, og Allan har kun et
begrænset antal timer, han kan arbejde
Spurgte til rengøring af præstetavlerne, som har hængt siden 2010. Ved opsætningen
blev det præciseret, at vi ikke måtte røre guldbogstaverne. Holger kontakter firmaet for
rådgivning
Har deltaget i Kirkegårdskonferencen, hvor temaet var samarbejder. Ingen tvivl om, at der
fremover vil blive behov for meget mere samarbejde, specielt for de små kirkegårde

Pkt. 15 Orientering ved folkevalgte kasserere
Ingen bemærkninger.
Pkt. 16 Eventuelt
• Preben overbragte en hilsen fra Ulla som tak for bog i forbindelse med hendes brækkede
lårben
• Legarth gjorde opmærksom på tre fødselsdage den 24. april.
Mødet sluttede ca. kl. 21.45

