Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Nr. 35 / 2016-2020
Den 22/4-20 kl. 19.00-20.00 i Alrø Forsamlingshus

Tilstede:

Marianne Lyst (ML), Lone Riis (LR), Bente Midtgaard Rasmussen
(BMR), Trine Ladegaard Fogh (TLF), Erling Mikkelsen (EM), Dorte
Hermansen (DH), Yvonne K. Sørensen (YKS), Susanne Larsen (SL),
Jørgen Jensen (JJ)

Fraværende:
Referent:

LR

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 4 ændres til kvartalsrapport pr. 30/3-20 kommer fortløbende
herefter
Godkendt og underskrevet

2. Endelig godkendelse og
underskrift af seneste referat
3. Regnskab 2019
Gylling-Alrø Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 38012037, Regnskab
2019, Afleveret d. 20-04-2020 09:24
Ovenstående regnskab 2019 er fremlagt og godkendt.
Årets resultat af driften udgør et underskud kr. 23.011,84.
Menighedsrådet frie midler udgør pr. 31.12.2019 kr. 395.695,24
Menighedsplejemidler for Gylling-Alrø udgør pr. 31/12-19
kr. 25.633,00. Brugen af midlerne drøftes på næste
menighedsrådsmøde.

Totalrenovering præstegård:
Renovering af præstegården har betydet, at de sædvanlige udgifter
til drift af præstegården har været væsentlig anderledes – og
særdeles vanskeligt at forudse.
Opgaven med renovering af præstegården betød, at præsten
fraflyttede huset og der derfor ikke er indbetalt boligbidrag i
perioden.

4. Kvartalsrapport pr. 30/3-20
5. Fjordpastoratet
- coronasituationen
- nyt fra præsterne

Betaling til varmeværket for forbrug blev nedsat til ca. det halve –
dog kunne de faste udgifter til varmeværket ikke reduceres.
Nogle almindelige vedligeholdelses opgaver blev ikke gennemført –
grundet den forestående renovering.
Fremlagt og godkendt.
Indtil videre kender vi ikke en dato for genåbning af kirkerne.
Alt er aflyst frem til 10/5-2020. Vi afventer ny udmelding fra
Kirkeministeriet.
Præsterne har ingen hængepartier ift. undervisning af
konfirmanderne. Der er endnu ikke aftalt mødedato efter
sommerferien og forud for konfirmationerne.
Deadline kirkebladet er udskudt en uge til 5/5-20 – og det trykte
blad kommer også tilsvarende senere ud.
Fine aktiviteter hen over Påsken.
ML planlægger en optagelse i forbindelse med en af de næste
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gudstjenester.
Der planlægges noget fra præsterne mellem ML og Kåre i
forbindelse med Pinsen.

6. Menighedsrådsvalg 2020
- Orienteringsmøde 9/6
- Valgudvalgets opgaver

Menighedsmøde/Orienteringsmødet er udsat til tirsdag den 9/6-20
og afholdes kl. 17 i Alrø Forsamlingshus.
Ørting-Falling og Hundslund-Torrild afholder møderne kl. 19.
Reservation af forsamlingshus: BMR
Forplejning: aftales på maj mødet.
Opslag om orienteringsmødet kommer i Alrø Avis medio Maj.
Opslag i Gylling Brugs/Gylling og omegn.
Forslag om hustandsomdeling af folder/hilsen/frø/løg eller andet.
TLF arbejder videre med idé.

7. Totalrenovering Gylling
Præstegård
- kort status
- TLF status økonomi

Udfordring med at taste antal valgte medlemmer i Valgportalen –
TLF kontakter provstiet herom.
Status:
Overordnet set følges planen for renovering.
Vi forventer at tidsplanen holder og præstegården kan være
indflytningsklar omkring efterårsferien.
Inventarudvalget – TLF/LR skal snart i arbejdstøjet.
Økonomi:
Regningerne kommer nu hurtigere end ligningsmidlerne og for at
kunne overholde betalingsfristerne til håndværkerne har vi måttet
anmode provstiet om et kortfristet lån i 5%-midlerne. Denne
ansøgning er imødekommet.
Da renovering af præstegården delvist skal finansieres af midler
oplagt i kapitalerne har vi ansøgt Stiftet om udbetaling af disse.
Vi skal når vi igen er ved at løbe tør for midler fremsende en
ansøgning om optagelse af Stiftslån. Ansøgningen skal behandles af
provstiudvalget og videresendes derfra til Aarhus Stift.

8. Møder/syn mv.

Syn – Alrø:
Annette Liboriussen (AL) planlægger syn på Alrø til starten af Maj.
AL, BMR, graverleder, kirketjener, bygningssagkyndig og evt. LR
deltager.
Syn – Gylling:
EM og Thorkild Sørensen (TS) planlægger en dato for kirkesyn
Gylling. EM, TS, bygningssagkyndig og LR deltager.
Aktivitetsudvalget:
Der har været afholdt møde 21/4-20. Der planlægges nogle
sangaftner og kirkehøjskoledage. Højskoledagen der blev aflyst i
marts ønskes afholdt i januar 2021. LR videresender referat fra
mødet til hele menighedsrådet.
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Menighedsrådsmødet den 27/5-20 flyttes til onsdag den 20/5-20 kl.
16.30, Alrø Forsamlingshus. JJ bestiller portionsanrettet mad –
senest tilbagemelding om deltagelse i spisning kl. 16.30 – til JJ inden
den 15/5.
9. Evt.
GRUNDET CORONA-SITUATIONEN AFHOLDES MØDET UDEN ADGANG FOR OFFENTLIGHEDEN, OG KUN
MENIGHEDSRÅDETS VALGTE MEDLEMMER OG ÉN AF FJORDPASTORATETS PRÆSTER DELTAGER.
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