Fruering – og Vitved Menighedsråd

Referat af fællesrådsmøde
Tirsdag den 21. august 2018
Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte,
regnskabsfører, webmaster samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat fra mødet den 7. juni 2018
3. Økonomi, herunder fremlæggelse af kvartalsrapporter – se bilag
4. Sogneudflugt d. 16-09-2018
5. Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd
6. Orientering ved formanden for Fruering Menighedsråd
7. Orientering ved sognepræsten
8. Orientering ved kontaktpersonen
9. Orientering ved kirkeværger
10. Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
11. Orientering ved medarbejderrepræsentant
12. Orientering ved folkevalgte kasserere
13. Eventuelt
Mødet blev ledet af: Hans Schmidt Laursen
Referent: Niels Peter Skrubbeltrang
Afbud fra Anne Marie. Eli ikke mødt
Mødet blev indledt med at vi sang nr 725. ”Det dufter lysegrønt af græs”
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Pkt. 2 Bemærkninger til referat fra mødet den 7. juni 2018
Referatet godkendt uden bemærkninger
Pkt. 3 Økonomi, herunder fremlæggelse af kvartalsrapporter
Kvartalsregnskaberne blev gennemgået af Elin og Magda. Der blev henvist til de skrevne
kommentarer, og efter enkelte opklarende spørgsmål blev begge regnskaber godkendt og
underskrevet.
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Nordea har opsagt den hidtidige rentefavøraftale pr. 1/11 2018. Herefter følger rente
bankens almindelige rentesatser for foreningskonti, p.t. 0 %.
Pkt. 4. Sogneudflugt den 16-09 2018
Der er aktuelt 52 tilmeldte, så der er stadig enkelte pladser. Sognemødet holdes enten i
bussen og/eller i forbindelse med frokost. Det gøres kort, og det primære formål er, at
deltagerne kan komme med spørgsmål/kommentarer i løbet af dagen. Hans deltager ikke på
grund af anden aftale, så det bliver primært NP, som kommer med oplæg.

Pkt. 5. Orientering ved formanden for Vitved menighedsråd
 Ombygning af koret med nyt gulv og knæfald m.m.
Arbejdet har været i gang siden medio maj og er nu afsluttet med et flot resultat. Kan
beses ved at møde op i kirken på søndag d. 26. august kl. 14:00, hvor der vil være
genåbning af kirken. Arbejdet omfatter ligeledes renovering af alterskranken samt
alterbord. Under arrangementet vil der blive serveret ”kirkekaffen og champagne”
m.m.
 Forbedring af komfort i kirken
Under provstesynet i kirken i maj blev den utilfredsstillende varmefordeling i kirken
drøftet. Det medførte, at vi i juli havde en gennemgang af det kritiserede varmeanlæg
ved Carsten Vejborg fra Energi Tjenesten Jylland-Fyn. Carsten tilsendte os en
rapport, som fremkommer med anbefalinger til at øge komforten i kirken under
handlinger specielt i varmesæsonen.
En anbefaling i denne sammenhæng er, at reducere energiforbruget til el ved at
reducere elforbruget til lys, som p.t. er betydeligt, idet der forventes at kunne spares
ca. 250 kWh ved at udskifte de eksisterende elpærer i kirkerummet til LED pærer. En
sådan besparelse vil indebære, at en supplerende elvarme under kirkebænkene og
omkring orglet kan installeres uden, at ny el tavle med øget effekt og dermed øgede
omkostninger skal installeres.
 Renovering af messinglamper og messing blomsterholdere på kirkebænkene i
kirken
Da vi nu var i gang med ombygningsarbejderne vedtog vi, også at få renoveret
lamper og blomsterholdere i kirken. Dette arbejde er blevet udført af Gjøl-Gørtleren i
Aabybro med et flot resultat.
 Udskiftning af el pærer til LED pærer i kirken
I forbindelse med renovering af lamper og som følge af anbefalinger i rapporten for
forbedring af komforten i kirken, tog vi beslutning om at skifte de energifråsende
konventionelle pærer i samtlige lamper med LED pærer. Efterrationaliserende kan det
siges, at det var en for hurtig beslutning, idet vi måske burde have købt 3 nye pærer,
passende til en væglampe, og så holdt den op for ar få en fornemmelse af lyseffekten
og kvaliteten af lyset inden indkøb af samtlige pærer. Der har været en del kritik af de
købte pærer, specielt pga. størrelsen, og om de købte LED pærer kan ombyttes til en
anden pæretype er ikke sikkert, men vil blive undersøgt.
 Udvendig kalkning kirken
I slutningen af september 2017 blev kirken samt graverbygningen kalket udvendigt,
men kvaliteten af det udførte arbejde er ikke ubetinget tilfredsstillende og vi arbejder
p.t. med at finde en løsning med det firma, som har udført arbejdet. På sigt overvejer
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vi evt. fremover at benytte os af ”Dansk Kirkekalk”, som kalker i Fruering og
tilsyneladende udfører et fuldt tilfredsstillende arbejde.
Arbejder som mangler at blive udført
Der må formodes fortsat at være et problem med overfladevand fra den store Pplads, som fosser ind over skel og ned i naboens have, hvor det nærmest løber som
en bæk i forbindelse med kraftig nedbør. Dette problem er drøftet med naboen, og
skal løses i 2018.

Pkt. 6 Orientering ved formanden for Fruering menighedsråd
 Deltaget i Landsforeningens Årsmøde på Nyborg Strand 8-9. juni. 500 deltager. Godt
indlæg af Kirkeministeren. Livlig og konstruktiv debat på delegeretmødet lørdag,
herunder:
o Debat om Folkekirkens økonomi. Landsforeningen ønsker mere
demokratisering og åbenhed.
o Debat om interessevaretagelse. Hvad skal Landsforeningen og hvad med
Distriktsforeningerne? Skal Landsforeningen også varetage provstiudvalgs
interesser?
o Debat om unges tilknytning til Folkekirken. Hvordan styrkes den?
 Persondata. Inge-Gerd orienterede om de tiltag hun har gjort for at leve op til
kravene. Har lavet samtykkeerklæring som bruges over for konfirmander (forældre),
brudepar, pårørende mv., så vi fortsat kan offentliggøre begivenheder og navne i
Kirkebladet. Der kommer muligvis mere orientering fra provsti/Stift.
 Tidspunkt for gudstjeneste i Kr. dagblad og på hjemmesiden. Fejl i søndags hvor der
stod, at gudstjenesten var kl. 11.30. Det var som sædvanlig kl. 11.00 Jeg var skyld i,
at nogle ikke nåede frem.
 Tilbud om provsti tur til passionsfestspillene i Oberammergau i 2020. Poul Råby fra
Stilling arrangerer, og der kan rettes henvendelse til ham, hvis man er interesseret
Pkt. 7 Orientering ved sognepræsten
 Benedikte Baggesgaard har fået nyt job i Holme fra 1. september og stillingen i
Ovsted-Tåning-Hylke besættes med vikar i 2 år, da præstegården skal renoveres, og
man ikke kan slå den faste stilling op, før der er bolig til rådighed. Anja tilbage fra
barsel ultimo december.
 Søndag er der konfirmandindskrivning ved gudstjenesten i Fruering og
undervisningen begynder i uge 39. 3 klasser fra Virring og Solbjerg + hold fra Stilling
 Genindvielse Vitved kirke søndag kl. 14.00
 Indkøbt 35 nye salmebøger (med rabat). Har efter aftale med NP brugt de 6.000 kr.,
som Fruering fik i gave fra håndværkere i forbindelse med renoveringen af kirken til
indkøbet.
 Babysalmesang starter op igen medio september. Samme underviser som sidste år.
 Høstgudstjeneste i Vitved 9. september og i Fruering 16. september i forbindelse med
sogneudflugten. Her bruges den nye Kirkesangbog, som er indkøbt
 5. september begynder ældreklubben igen med gudstjeneste kl. 14.00 i Fruering.
Erna, Preben og evt. Hans hjælper i præstegården.
 2. oktober begynder Foredragsforeningen ny sæson.
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14. oktober Æbledag og Høstgudstjeneste kl. 14. 00 på Vestermølle. Udendørs hvis
vejret er til det.

Pkt. 8 Orientering ved kontaktpersonen
 Der er lavet nyt regulativ om ændrede ringetider
 Aftalt obligatorisk personalemøde den 11. september kl. 10.00. Ulla deltager for
menighedsrådene.
Pkt. 9 Orientering ved kirkeværger
Vagn:
 Kirken er blevet kalket igen i år Arbejdet er meget tilfredsstillende, men vi havde
forventet en vurdering sammen med Dansk Kirkekalk om behovet. Her siger man
dog, at man helst ikke laver pletvise kalkninger, men hellere kalker det hele. Vi har en
fast prisaftale med provstiet om kalkningerne, så det bliver ikke dyrere, selvom de
kalker hvert år.
 Fået henvendelse fra Philips genbrugssten. Aftalen er nu overdraget til en fond, da
140 kirker er med, og det dermed er blevet for omfattende for Philip. Den nye aftale
indebærer, at vi ikke får de 10 % af gensalgsprisen, som der oprindeligt var lagt op til.
Det vigtigste er, at stenene kan genbruges. OK til den nye aftale, som Vagn sender til
alle. Vi skal vurdere, hvor mange sten, vi har stående.
Ulla









Fjernelse af det syge kastanjetræ og udvidelse af pladsen foran materiel pladsen, så
lastbilerne nu lettere skulle komme ind og ud.
Opretning af kirkediget, hvor stenene var faldet ud.
Fældning af mindre træer langs materielpladsen og et sygt asketræ i plænen på den
”nye” kirkegård
Manglende gravsteds betaling. Både Vibeke og Ulla har flere gange forsøgt at
kontakte gravstedsindehaveren via mobil og SMS. Er flyttet. Og vi har fået den nye
adr. af I-G uden resultat. Derfor sendt et rekommanderet brev den 15/8. Og
betalingen har nu fundet sted.
Gravstens sikkerhed: www.kk.dkgravstenen-er-dit-ansvar Monumenter, der er højere
end 60 cm skal kunne tåle en belastning i form af træk/skub på 35 kg, uden at vælte.
Holger anbefalede, om man kan låne en vægt hos stenhuggeren. ”Risikable” sten
gennemgås, og der sendes kun brev til gravstedsholdere, hvor der er problemer. Det
er gravstedsholderens ansvar at løse problemet.
Vanding på kirkegården i sommervarmen. Hvad skal vandes? Skal vi have faste
regler? Holger har vandet et års blomster og Vibeke har også vandet stauder. Ikke
stemning for faste regler, men det overlades til gravernes vurdering.

Pkt. 10 Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget
 Præstegårdsudvalget holdt møde lige efter synet, og det blev aftalt, hvilke opgaver,
der skulle laves. På grund af ferie, bliver opgaverne først udført nu.
 Har ikke fået fast tidspunkt for, hvornår Skovdyrkerforeningen går i gang med
oprydning og udtynding i skoven. Sker ”inden længe” og håber det kan være afsluttet,
så træet er fjernet inden forpagter skal i gang med efterårsarbejde.
 Fået henvendelse fra Kaj Bønding om udtynding af hegnet. Takket nej, og vi gør det
selv ved lejlighed.
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Klage over ”Furden” som stadig ikke er i orden efter fjernvarmearbejdet. Jørgen følger
op.
Vedrørende udlejning af driftsbygning har John Vind ikke taget stilling, men Jørgen
vurderer ikke sandsynligheden for særlig stor. Vi skal have udlejning i udbud hos
mægler. Det samme med boligen, som Kim fraflytter senest 31/12 2018. Der skal
laves professionelle lejekontrakter for begge dele.
Der holdes møde i Præstegårdsudvalget ultimo august.

Pkt. 11 Orientering ved medarbejderrepræsentant
Holger
 Er lige kommet tilbage fra ferie så intet nyt.
Gurli



Gjorde opmærksom på Virring korets 50 års jubilæumskoncert lørdag den 27.
oktober. Kirkekorene er inviteret. Menighedsrådene har givet gave til koret.
Anbefalede kraftigt at deltage i koncerten i Fruering kirke søndag den 28. oktober.
Det bliver en oplevelse!

Pkt. 12 Orientering ved folkevalgte kasserere
Ingen bemærkninger.
Pkt. 13 Eventuelt
 Der blev sagt ja, til fortsat at være med i Solbjerg kalenderen. Legarth sørger for
betaling.
 Menighedsrådene sender blomst til Anne Marie. Også det klarer Legarth.

Mødet sluttede. kl. 21.30
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