Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Nr. 36 / 2016-2020
Den 20/5-2020 kl. 16.30-19.30 i Alrø Forsamlingshus

Tilstede:

Kåre Schelde Busk (KSB), 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:
Forplejning:

LR
JJ

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Alrø Kirke- og Kirkegård
Syn 4/5-20
Udskiftning af hække

Godkendt
Syn 4/5-20:
Synsrapporten er indsendt til Odder Provsti den 18/5-20.
Afventer provstiets behandling.
Mangler fra syn 2019:
Kirken kalkes indvendigt – afv. Provstesyn 2021
Flytning af Rosenmeier mindesten i kirken – Nationalmuseets
rapport medsendt synsrapport til provstiet.
Annette Liboriussen drøfter den videre proces med provstiet.
Kirkegårdsmur – afv. Provstiets gennemgang af alle kirkegårdes
kirkemure/diger.
Nye mangler:
Bassin på kirkegård tætnes. Der er indhentet to tilbud – Billigste bud
accepteret. Arbejdet sættes i gang nu.
Hynder knæfald udskiftes.
Klokkestabel tjæres.
Udskiftning af buksbomhække til takshække.
Udskiftning af hække:
Menighedsrådet skal tage stilling til plan for udskiftning af
buksbomhække på Alrø kirkegård.
I synsrapporten er noteret, at hække udskiftes over 3 år efter
graverens plan. Det vil koste ca. 80.000 fordelt på 2020-21-22.
I år er der udskiftet 43 meter - i alt 8600 kr. i det område, hvor
græsplænen etableres (mod syd). Etape 1 udgør 25.000 kr.
herudover. Hvilket i 2020 udgør en samlet udgift på 33.600 kr.
For årene 2021 og 2022 vil udgiften være på ca. 23.000 kr. pr år.
Hækkene på den sydlige del af kirkegården ser meget forpint ud hvis det kan lade sig gøre vil det give mening kun at fordele
udskiftningen på 2 år grundet hækkenes tilstand.
Etape 1 kan udføres til efteråret og hvis der er midler til det kan vi
måske udskifte mere end den del – evt. for en del af de frie midler.
Vi vender det efter provstiets tilbagemelding.
Øvrigt:
Alrø Kirke er blevet kalket, som en del af det nye
kalkningssamarbejde i provstiet, hvor Dansk Kirkekalk vandt
licitationen. Vi har modtaget faktura kr. 48.500 + moms, som skal
betales af egen kirkekasse jfr. mail fra provstiet 26/3-20.
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3. Gylling Kirke- og Kirkegård
Syn 15/5-20
Præstetavle
Håndholdt mikrofon

Menighedsrådsmøde
Nr. 36 / 2016-2020
Den 20/5-2020 kl. 16.30-19.30 i Alrø Forsamlingshus
LR spørger provstiet ift. fremadrettet reduktion i ligningsmidler ift.
kalkningssamarbejdet og hvordan man kommer frem til beløbet.
Syn 15/5-20:
Synsrapporten er indsendt til Odder Provsti den 18/5-20.
Afventer provstiets behandling.
Mangler fra syn 2019:
Cementfuger ved udvendig syd-væg repareres.
Ødelagte tagsten.
Dige ved låge til præstegårdshave hælder. Ved yderligere hældning
sættes om. Afv. Provstiets gennemgang af alle kirkegårdes
kirkemure/diger.
Låge mod sydvest: afskallende lak repareres indenfor garanti.
Fugt i våbenhus ved gulv mod sydvest afvaskes og pletkalkes.
Nye mangler:
Problemer med brønd på vejen fra p-plads til graverbygning.
Brønd ved graverbygning står fyldt med vand.
Stoppet/ødelagt brønd ved vandpost, som er placeret ved kirkens
nordvestlige hjørne.
Dige mod præstegårdshaven/bag bænk skrider. Afv. Provstiets
gennemgang af alle kirkegårdes kirkemure/diger.
Præstetavle – orientering ift. tidligere beslutning:
Præstetavlen i kirken skal suppleres med KSB Anne Mette
Strandgård vil forestå arbejdet.
Tavlen er hentet til Anne Mettes værksted. Arbejdet vil ca. tage 3-4
dage - overslagspris ca. kr. 10.000 incl. transport til/fra værksted.
Håndholdt mikrofon:
Der har været eftersyn af højtaleranlæg i kirken. Teknikeren
konstaterer at vores håndholdte mikrofon ikke længere er lovlig, og
på et tidspunkt holder med at virke grundet omlægning af
frekvenser. Thorkild har anmodet om tilbud på udskiftning (bilag).
Udskiftning til sæt i det nye frekvensbånd til brug i Danmark.
Pris kr. 7.000,- + moms.
LR undersøger om den anvendes og det giver mening at udskifte.
Alternativ om der kan være andre muligheder.
Gitte MT har gjort opmærksom på, at vi skal have undersøgt om den
flytbare højtaler med mikrofon bliver ramt ift omlægning af
frekvenser. BMR/Tove SL – undersøger
QR-koder:
Ved bevaringsværdige sten. Dorthe BS – SL og Peter Larsen mødes i
næste uge og arbejder videre med at få det etableret.

4. Totalrenovering Gylling
Præstegård
- status byggeri

Status på byggeri:
Det går efter planen. Tove SL har stort engagement i arbejdet
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- lån i stiftsmidlerne

omkring renoveringsprojektet og er en meget stor hjælp for EM og
resten af menighedsrådet i arbejdet.
Der etableres ventilationsanlæg – ikke helt som ønsket, men det
kommer forhåbentlig til at fungere ok.
Taget pilles af sidste fløj i næste uge.
Der er oplæg til farver/farvesammensætning, som der arbejdes
videre med.
Der er kommet nogle uforudsete udgifter bla pga dræningsproblem,
som har beskadiget dele af sokkel.
Fin byggestyring fra arkitektens side.
Lån i Stiftsmidler:
Første ansøgning blev indsendt til provstiet 4/5-20 og behandlet på
provstiudvalgsmødet 14/5-20. Provstiudvalget gav tilbagemelding
om, at de kun havde godkendt lån på 5,2 mill af de godt 5,6 mill vi
havde ansøgt om. EM og LR sendte en skrivelse til provstiet 18/5-20,
idet vi fandt afgørelsen yderst forkert og med en begrundelse
herfor. Provstiudvalget genbehandlede ansøgningen og godkendte
på baggrund af vores henvendelse optagelse af lån kr. 5.619.203,78.
Sagen er sendt videre til Stiftet, som har godkendt ansøgningen og vi
kan forvente første del af lånet udbetalt i løbet af næste uge.

5. Budget 2021 til drøftelse

6. Fjordpastoratet
- nyt fra præsterne
- pastoratrådsmøde 13/5-20
- sommerens aktiviteter

TLF har fremsendt budgetforslag med kommentarer.
Der udarbejdes vedligeholdelsesplan med et 4-5 års rul fra
arkitekten bag præstegårdsrenoveringen.
Vi forventer at afholde udgift til feriefonden i 2020.
Anlæg:
Kirkegårdsmur Alrø – kr. 710.000 jfr. projektbeskrivelse
Nyt fra præsterne:
Den står på genåbning. Vi følger gudstjenesteplan dog plus
gudstjeneste 21/5 i Hundslund.
Nyt kirkeblad er på vej.
Forbehold for, at ny gudstjenesteplan holder – der skal være
mulighed for at justere.
Der er begrænsninger på antal kirkegængere til gudstjenester og vi
må se, hvordan det går. Ved dåb reserveres nødvendigt antal
pladser til dåbsfamilien.
Besluttet at prøve at lave et andet tilbud – ”midtugetilbud” –
pilgrimsvandringer/et enkelt koncept. Kommer ikke med i
kirkebladet. Annonceres de steder, hvor det kan lade sig gøre.
Der er først opstart i uge 43 med de nye konfirmandhold. Gælder for
hele provstiet.
Pastoratrådsmøde13/5-20 (bilag):
Det blev besluttet at fastholde dato for orienteringsmødet 9/6 – det
afholdes dog ikke på samme dato i hele provstiet.
Det bemærkes af menighedsrådet, at det er uheldigt, at ikke hele
provstiet holder orienteringsmøde på samme dato. Det burde være
samme dato i hele landet.
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Menighedsrådsmøde
Nr. 36 / 2016-2020
Den 20/5-2020 kl. 16.30-19.30 i Alrø Forsamlingshus
Talt om udfordringen med at finde nye menighedsrådsmedlemmer
Forslag om at søge midler ved provstiet til Konsulent, som kan
understøtte en ny formand. Vi ser bla. Følgende store opgaver i nyt
fælles menighedsråd: Formandsposten, Kontaktperson/ Medarbejderledelse. Styring af Bygningsmassen/ledelse (kan eventuelt
deles på flere kirkeværger). Aktivitets”styring” – ledelse af de
frivillige, så der opnås synergi på tværs af Fjordpastoratet
Coronasituationen:
Alle aktiviteter åbnet fra d.18. maj i både kirker og kirkehuse; men
med samme restriktioner som resten af samfundet. Alle kirker er
endelig målt op – i Gylling er der plads til 26 og på Alrø 16.
Kirketjener tæller ved indgangen – først til kirke får plads.
Der startes op på almindelige gudstjeneste flow! Der gennemføres
ikke nadver!
BMR og kirketjenerne har gjort Gylling og Alrø kirker klar til
gudstjenester – der er lagt salmebøger, hvor der må sidde personer.
Til begravelse bruges printede salmeark.
Hjemmeside/logo:
www.fjordpastoratet.dk er i luften. Det er en større opgave for Gitte
MT at få den opdateret, men hun får hjælp af DKM, Lars fra
Kystpastoratet og senere et kursus i hjemmesideredigering.
LR opsiger www.gyllingkirke.dk
Der er taget kontakt til Ole Grøn for oplæg til logo til
Fjordpastoratet.
Kirkeblad: Er sendt til tryk i dag.
Sommersang Der laves en folder, som sendes ud sammen med
kirkebladet. Aktivitetsudvalget står bag. Det er dejligt med et fælles
og aktivt arbejdende udvalg.
Referater fra Menighedsrådsmøder:
Deles med de øvrige to menighedsråd via den enkelte formand.
Ombygning af Ørting sognehus: Går efter planen.
Kirke- og kulturmedarbejder/organist:
Den samlede funktion er en fuldtidsstilling, men stillingen opslås i 2
forskellige konstellationer:
a. Som en samlet fuldtids-stilling: Organist og kirke/kultur
medarbejder
b. Deltidsstillinger - En deltids-stilling som Organist og en deltidsstilling som kirke/kultur medarbejder
Udvalg til udformning af jobbeskrivelse: KSB, Martin, BMR, Jens
Peter Plan: Ansøgning annonceres i juni! Samtaler + prøvespil aug.
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Nr. 36 / 2016-2020
Den 20/5-2020 kl. 16.30-19.30 i Alrø Forsamlingshus

7. Menighedsrådsvalg 2020
Orienteringsmøde den 9/6

Orienteringsmøde den 9/6:
Reservation af forsamlingshus: BMR
Forplejning:
Kaffe: DH – JJ – SL + mælk - LR
The: BMR – DH
Boller: BMR
Kage: SL
Engangstallerkener / vandkrus/ servietter: DH
Engangskopper: BMR
Opslag om orienteringsmødet kommer i Alrø Avis medio Maj: BMR
Opslag i Gylling Brugs/Gylling og omegn: LR
Opsamling på TLF’s idé. SL og TLF arbejder videre med det.
Beretning: LR
Økonomi 2019: TLF
Orientering om menighedsrådsvalget 2020/afvikling mv:
Valgudvalget
Vigtigheden af underudvalg og tilbagemelding fra interesserede,
som gerne vil bidrage og deltage i fx aktivitetsudvalg – med at
arrangere specifikke ture, musikarr. mv.

8. Menighedsplejemidler

9. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø
6. Præstegårdsudvalg
7. Kommunikationsudvalg
8. Medarbejderrepræsentant
9. Stiftsråd v. BMR
10. Den Fælles
Menighedspleje

Videofilm med de tre repræsentanter fra menighedsrådene er klar
og de første taget i brug.
Udover opslag i Brugsen, Alrø Avisen og på de sociale medier
hænger vi opslag op i kirkerne og på opslagstavle på kirkegården.
Børnehaven – skolen – LR laver opslag.
Opslaget på facebook m. video af Susanne er boostet for en mindre
udgift.
Menighedsplejemidler for Gylling-Alrø udgør pr. 31/12-19
kr. 25.633,00. Brugen af midlerne drøftet og der er følgende forslag:
Tilskud til deltagere sognetur / Alrø
Tilskud Familiesogneudflugt Gylling
Biografbilletter
Hilsen til konfirmander i ventetiden – evt arrangement op til
konfirmationen.
Der arbejdes med kulturuge i Gylling til efteråret – evt. input fra
Kirken.
1. Formand/næstformand:
Der af holdes møde 2/6-20 omkring fælles Præstekontor. LR
deltager.
2. Kontaktperson:
Mange opgaver i forbindelse med genåbning af kirkerne og
personaleplanlægning i forbindelse med kommende
gudstjenesteplan.
28/5-20 afholdes der fælles medarbejdermøde.
3. Kasserer:
intet
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4. Kirkeværge Gylling:
Mange positive bemærkninger om kirkegården og pasning af den.
Forslag om at komme med input til ”indgangsparti” ved urneplænen
mod vejen.
5. Kirkeværge Alrø:
Se pkt. 2
6. Præstegårdsudvalg:
Se pkt. 4
7. Kommunikationsudvalg:
Se pkt. 6 om hjemmeside og kirkeblad.
8. Medarbejderrepræsentant:
Intet.
9. Stiftsråd:
Det planlagte Seminar, som skulle være afholdt medio maj er aflyst
og næste møde er i august.

10. Punkter til næste EKSTRA
møde 27/5-20 kl. 19-20
11. Punkter til næste møde
24/6-20 kl. 16.30
OBS – tidspunkt ændret
Forplejning: BMR/LR

12. Punkter som afventer
drøftelse
13. Evt.

10. Den Fælles Menighedspleje:
Årsmøde 18/6-20 kl. 13-15.
LR tilmeldt – tilmelding til Yvonne, hvis man ønsker at deltage.
8 ansøgninger til konfirmationshjælp er modtaget. Der er bevilliget
midler. Der annonceres måske endnu engang op til
konfirmationerne i efteråret.
Der afholdes IKKE møde 27/5-20.
TLF/LR rundsender indleveret budget 2020.
Godkendes pr. mail fra det enkelte menighedsrådsmedlem pr. mail.
Evt. drøftelse af forslag til Inventar præstegård
Reol våbenhus Gylling.
Rekruttering nyt MR
Endelig tilretning og godkendelse af kirkegårdsvedtægter bl.a. i
forhold til reservering af gravsted
Menighedsplejemidler
Evaluering af konfirmationsforberedelsen.
Overdragelsesdokument til nyt MR.
Loppemarked på Alrø afholdes 13./14. juni 2020.
Takstblad kirkegårdstakster/kirkemusiker – link til Odderprovsti skal
på hjemmesiden. LR undersøger, hvorfor man ikke tilretter
dokumentet med oplysningerne om kirkemusiker-takster.
Hjemmeplejepræstefunktion – ingen har endnu fået en status for
funktionen fremadrettet.

GRUNDET CORONA-SITUATIONEN AFHOLDES MØDET UDEN ADGANG FOR OFFENTLIGHEDEN, OG KUN
MENIGHEDSRÅDETS VALGTE MEDLEMMER OG ÉN AF FJORDPASTORATETS PRÆSTER DELTAGER.
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