Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
19/8-2020 kl. 19.00-22.00
i Alrø Forsamlingshus

Tilstede:

Referent:

Kåre Schelde Busk (KSB), Lone Riis (LR), Bente Midtgaard Rasmussen
(BMR), Trine Ladegaard Fogh (TLF), Erling Mikkelsen (EM), Dorte
Hermansen (DH), Jørgen Jensen (JJ), Susanne Larsen (SL),
Medarbejderrepr. Dorthe Bæk Sørensen (DBS),
Kirkeværge Annette Liboriussen, suppleant Inge Kjær Nielsen (IKN)
Suppleant Tove Forsberg (TF)
Marianne Lyst (ML), Kåre Schelde Busk (KSB),
Yvonne K. Sørensen (YKS)
LR

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Underskrivelse af referat

Underskrevet.

3. Regnskabsrapport/
Kvartalsrapport 1/1-30/6
4. Alrø Kirke- og Kirkegård
Orientering fra møde m.
graver om pasning af
kirkegård mv.

Godkendt.

Fraværende:

Fældning af træer/
kirkegårdsmur
Kirkegårdsvedtægter
Øvrigt:
Skiltning kirkens areal v.
Sønderby

Nr. 39 / 2016-2020

Orientering fra møde m. graver:
AL, BMR og Jens Theodor har haft en rigtig godt snak om at få flere
farver/blomster ind på de tomme gravsteder frem for ral.
1000 hækplanter bestilt til udskiftning efterår som aftalt tidligere.
Vigtigt at få evalueret samarbejdet omkring pasning af kirkegården
løbende.
Fældning af træer/kirkegårdsmur:
5 lindetræer mod Vest bør fældes, jfr besigtigelsesrapport.
Det får formodentlig konsekvenser for muren.
kr. 60.000 for fældning og stubfræsning. Bør ske efter høst 2021.
EM mener, at vi bør søge midler til både projekt træfældning og
mur-reparation på en gang. Bedre at fjerne roden end at stubfræse
ifølge EM. Der er dog frygt for at fjernelse af rødder vil gå ud over de
nærliggende gravsteder.
Aftalt, at vi skal sætte møde i stand med provsten for drøftelse af
realistisk planlægning/strategi. LR kontakter.
Allé op mod kirken:
Gert Jakobsen har kigget på træerne i allé op mod kirken – det vil
koste ca. 10.000 at styne dem. AL bestiller.
Kirkegårdsvedtægter:
Gennemgået, tilrettet og godkendt. LR sender til provstiet.
Øvrigt:
Vandbassin:
Reparationen er ikke udført ordentligt. OK Nygaard kigger på det
igen.
Rosenmeierstenen:
Philip, stenhugger mener stenen skal stå på plint fremfor at blive
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hængt op på kirkevæggen. AL arbejder videre med projektet og får
kontakt til konsulenten, som skal beskrive projektet før det kan
sendes ind. Nationalmuseet skal besigtige væggen, forud for
støttebeslag monteres.
Skiltning ved kirkens areal Sønderby:
Kirken ejer ikke arealet, hvor der parkeres. Vi ejer ”kun” arealet,
hvor bådene ligger. Vi gør derfor ikke yderligere.
Sagen tages med tilbage til Alrø Lokalråd, som er i dialog med Odder
Kommune om problematikkerne med de mange campister som
overnatter gratis på øen.
Talt om hvordan vi evt kan afhænde arealet?

5. Gylling Kirke- og Kirkegård
Kirkegårdsvedtægter
Øvrigt

Højtalere uden for kirken:
DBS undersøger v. Sicom ift. højtalere til brug udenfor kirken. De
skal være lette at betjene.
Kirkegårdsvedtægter:
Gennemgået, tilrettet og godkendt. LR sender til provstiet.
Øvrigt:
Reol våbenhus:
TLF fremlagde forslag til ny reol. Besluttet, at EM tager kontakt til
Bent Mønsted for evt. fabrikation af specielt tilpasset Reol – forslag
Præstgårdsjord fremadrettet:
Talt om, hvad der kan ske fremadrettet.
Vil der komme krav fra Christiansborg om økologisk drift ved
indgåelse af ny forpagtningsaftale. Kan vi sælge jorden til én som
ønsker at beplante til skov. etc.
DH undersøger ift. skovplantning som aftalt.

6. Totalrenovering Gylling
Præstegård
Status på byggeri
Inventar/gardiner
Evt. indvielse

Højtalere uden for kirken:
DBS undersøger v. Sicom ift. højtalere til brug udenfor kirken. De
skal være lette at betjene.
Status på byggeri:
Lidt forsinkelse ift. udskiftning af taget. Øvrige steder følges planen
stort set.
Der skal i nær fremtid kigges på tidsplan ift. afslutning af arbejdet.
Arbejdet med renovering af udhuset påbegyndes formodentlig
snart.
Der er etableret ventilation i huset i køkken del, badeværelser og i
den offentlige del af præstegården (kontor/konfirmandstue mv.)
Stuerne/værelse er uden ventilation efter krav fra Slots- og
kulturstyrelsen.
Inventar/gardiner:
Kort status v. TLF/LR
Evt. indvielse:
Drøftes senere, når vi kender tidsplanen.
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7. Fjordpastoratet
Nyt fra præsterne / status
præstesituationen

Nyt fra præsterne:
KSB har holdt møde med vikar i ML's fravær.
Der er lavet gudstjenesteplan frem til og med november.
KSB og Anna V. Lind sørger for indkøb til konfirmander.

Coronasituationen
Fælleskontor Ørting
Sognehus
Præstegårdshaver:
Info om åstedforretning
Torrild Præstegård /
fremtidig pasning af
præstegårdshaver
Personalesituationen /
Stillingsopslag organist/kirkekulturmedarbejder
Aktiviteter:
Øvrigt:
Ønsker til punkter til
drøftelse i pastoratråd

Coronasituationen:
Afventer fortsat information fra provsten om antal af gæster til
konfirmationerne.
Fælleskontor Ørting Sognehus:
Orientering om status v. LR.
Præstegårdshaver:
Orientering om åstedsforretning Torrild præstegård og snak om
evaluering/opfølgning på pasning af haverne fremadrettet.
Personalesituationen / stillingsopslag organist/kirkekulturmedarbejder:
Orientering om proces ift. stillingsopslag – der er sat annonce i flere
landsdækkende aviser. Ansøgningsfrist 28/8-20.
Aktiviteter:
Møllegudstjeneste - evaluering:
Fint og varmt arrangement.
Dejligt, at SL tog planlægningsdelen på sig.
Familiesogneudflugt:
Aflyst pga coronasituationen – SL/DH orienterer alle tilmeldte og får
afbestilt de forskellige ting.
Sjoveren arrangement efterår:
Aftalt, at vi kan lave en aften i efteråret med "QR-kode stafet eller
lignende". TLF formidler videre.
Koncert Ø-hop:
24/11-20 kl. 19.30 på Alrø m. forbehold for aflysning med kort varsel
grundet Corona-situationen. LR melder tilbage.
Aktivitetsudvalget:
Inspiration til aktivitetsudvalget ift. Julekoncerter mv. var der ikke
yderligere af.
Øvrigt:
Punkter til pastoratsråd:
På mødet 24/6 blev følgende nævnt:
Kirkeværger fremadrettet
Administration af bygninger/tilsyn med bygninger - skal det være en
bygningskyndig – der skal være en som sikrer sig, at tingene er i
orden – at alle de synsudsatte opgaver kommer frem i lyset? En som
har forstand på disse specialopgaver. Skal menighedsrådene bede
om at få opgaven ind under provstiet?
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Dato for konstituerende møde fastsættes (ER fastsat til 18/11-20).
Valg af bank.
Er der nye/yderligere punkter, som bør drøftes?:
Sammenlægning af Menighedsråd – SKAL opgaver forud for
sammenlægning.
Overlevering / fællesmøde m. konsulent 23/9-20 (Yvonne Alstrup
deltager på Budgetsamråd).
Orientering til alle medarbejdere om ændringer o. lign.
Kirkeblad:
Stykket om QR koder er blevet glemt på redaktørbordet, så det
kommer desværre først med næste gang.
Bladet leveres til omdeling den 27/8-20.
Vi får fremover 50 blade færre i Gylling-Alrø.
Alrø får 100 blade – heraf ca. 75 til omdeling. Resten kommer i
våbenhuset.
Konstituerende møde nyt Menighedsråd:
Det konstituerende møde for det nye fælles menighedsråd kan IKKE
blive 18/11-20 som først aftalt, da provstiet har planlagt kursusaften
for nye menighedsrådsmedlemmer.
8. Menighedsrådsvalg 2020

Rekruttering:
Status på rekrutteringssituationen.

Rekruttering
Valgforsamling 15/9-20

9. Menighedsplejemidler
Idéer til anvendelse

Valgforsamling 15/9-20:
Forsamlingshuset er reserveret.
TLF er bortrejst den 15/9 og deltager ikke.
EM/BMR og LR mødes for planlægning af mødet ift. valgdelen.
Praktiske opgaver planlægges af DH og SL.
Midlerne anvendes til:
Is til alle deltagere ved Gylling-skoles tur til Ree Park den 9/9-20. SL
formidler og laver aftale ift. betaling.
Køb af nye højskolesangbøger – Alrø og Gylling – ca. 80-85 stk. som
fordeles de to steder. Bøgerne udkommer 12/11-20. LR bestiller.
Musikarrangement – gerne v. Tine Mynster m. dagpleje og
børnehave. SL arbejder videre med det.

10. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø
6. Præstegårdsudvalg
7. Kommunikationsudvalg

Evt. overskydende beløb tilfalder Kirkens Korshær.
1. Formand/næstformand:
Budgetsamråd 3/9-20 kl 19 i Odder Kirkecenter - se indkaldelse og
bilag. TLF og LR skal deltage. BMR deltager også. Opfordring til at
flere viser flaget.
Indlæg årets sidste kirkeblad: Tak fra Gylling-Alrø. LR udfærdiger.
Dato for "farvel til det gamle MR"/ansatte/Kirkens Venner/frivillige
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afholdes den 8/11-20. Vi mødes til Gudstjeneste kl. 9 i Alrø Kirke og
går efterfølgende til brunch i Alrø Forsamlingshus. BMR aftaler
nærmere ift. forplejning. AL bestiller forsamlingshuset.
Løsning af øvrige praktiske opgaver aftales senere.
DH adviserer Kirkens Venner.
LR udfærdiger invitation.
2. Kontaktperson:
Se pkt. 7.
3. Kasserer:
Regnskabskontoret/Heidi har indkaldt til møde ml. gravere, kasserer
og formænd ift. sammenlægning af menighedsrådene. Mødet
afholdes den 24/9-20. TLF, Thorkild, DBS og LR deltager.
4. Kirkeværge Gylling:
Se pkt. 5.
5. Kirkeværge Alrø:
Se pkt. 4.
6. Præstegårdsudvalg:
Se pkt. 6.
7. Kommunikationsudvalg:
Se pkt. 7 omkring kirkeblad.
8. Medarbejderrepræsentant:
QR koder sat op og mange kigger på dem.
Der er vandet meget i år på kirkegården i Gylling, så vi kan forvente
en større vandregning.
Vinduerne i Gylling Kirke pudses ugen op til konfirmation.
Der indkøbes blomsterløg til kirkegården jfr. tidligere aftale.
9. Stiftsråd:
Næste møde afholdes den 20/8-20.

11. Punkter til næste møde
30/9-20 kl. 19.00-22.00
Forplejning: LR
12. Evt.

10. Den Fælles Menighedspleje:
Der afholdes ekstra ordinært årsmøde den 7/9-20, bla. med et punkt
om ændring af vedtægter ift. fremtidig valg af
medlemmer/udpegning af bestyrelsesmedlemmer, som ikke
nødvendigvis er valgte menighedsrådsmedlemmer.
Opfølgning ift. overlevering til nyt MR.

5

