Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Nr. 38 / 2016-2020
Den 24/6-2020 kl. 16.30-19.30 i Alrø Forsamlingshus

lTilstede:

Fraværende:
Referent:

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

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Underskrivelse af referater

Underskrevet – KSB mangler

3. Alrø Kirke- og Kirkegård

Provstiets behandling af synsrapport:
Ældre mangel nr. 4 (Rosenmierstenen): Projekt udarbejdes af
kirkekyndig rådgiver.
AL har skrevet til Nationalmuseet om godkendelse af faguddannet
stenkonservator. Dernæst udarbejdes projektbeskrivelse til Aarhus
Stift. Filip Møller har givet tilbud på 25.000 kr. - og prisen for
Stenkonservator afhænger af, hvor mange timer hun skal bruge.hun skal være tilstede under flytningen og undersøge for
kalkmalerier og lave rapport.
Ældre mangel nr. 6-7 (Kirkegårdsmur): Provstiudvalget indsender
projektet til Stiftsøvrigheden
Nye mangler nr. 1, 3 og 4: Godkendes til udførelse inden for
driftsrammen:
1) Bassin tætnes – udføres uge 27
3) Klokkestabel tjæres – udføres ultimo august
4) Hynder – igangsættes
Ny mangel nr. 2 (buksbomhække): Provstiudvalget kan godkende,
at der anvendes midler til at genplante hække om de gravsteder,
som skal bevares jf. kirkegårdsplan udarbejdet af Anne Marie Møller
og godkendt af provstiudvalget den 12. september 2012
Etape 1/udføres til efteråret – se ref. fra 20/5-20.

Provstiets behandling af
synsrapport
Orientering fra besigtigelse af
kirkegårdsmur
Kirkegårdsvedtægter
Øvrigt

Orientering fra besigtigelse af kirkegårdsmur:
Orientering om besigtigelsesrunden/overvejelser/bekymringer fra
provstiets side. Afventer rapport fra Stiftet fra besigtigelsesrunden.
Kirkegårdsvedtægter:
Udsat til næste møde. LR tilretter udkast og fremsender forud for
mødet.
Øvrigt:
Pasning af kirkegård:
AL har aftalt med Jens, at en repræsentant fra MR (BMR) og Jens og
AL mødes på kirkegården inden sommerferien for at drøfte
kirkegårdens vedligeholdelsestilstand og ligge en plan for
fældning/beskæring samt evt. nedlæggelse af flere gravsteder, som
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Anne Marie Møller foreslog den dag til besigtigelse af
kirkegårdsmuren.
Hæk til første del (1/3 af det areal der skal udskiftes) er bestilt.
I forbindelse med besigtigelse af kirkegårdsmuren, hvor også
kirkegårdskonsulent Anne Marie Møller deltog, kigge AL og
konsulenten på kirkegården. Hun foreslår, at der nedlægges endnu
flere gravsteder og at de lægges i græs/bunddække og blomster.
Konsulenten kan inddrages for udfærdigelse af plan, hvis vi ønsker
det.
Nuværende kontrakt ift. pasning af kirkegården løber fra 1/1-17 til
31/12-21. Fortsætter den mon uændret efter sammenlægningen?
Forslag om at genopmåle kirkegården/opgaverne.
Kirkekalkning:
AL tager kontakt til faglig godkender.
Er opgaven løst tilfredsstillende eller har den faglige godkender
godkendt noget skrammel.
Lapidarium:
AL forespørger på fælles retningslinjer for placering af sten i
lapidarium. Aftalt, at det skal besluttes fra gang til gang.

4. Gylling Kirke- og Kirkegård
Provstiets behandling af
synsrapport

Hvordan bevarer vi Alrø's karaktiske sten/historier:
BMR og AL drøfter dette og kan måske hente inspiration i det
arbejde med billeder/historier/QR-koder, som DBS har gang i på
Gylling Kirkegård.
Provstiets behandling af synsrapport:
Nye mangler godkendes til udførelse inden for driftsrammen
Provstiudvalget anmoder stiftsøvrigheden om besigtigelse af digerne
ved kommende konsulentrunde.
EM igangsætter arbejdet med kloakering.

Kirkegårdsvedtægter:
Øvrigt:
"Reol" våbenhus

Kirkegårdsvedtægter:
Udsat til næste møde. LR tilretter udkast og fremsender forud for
mødet.
Øvrigt:
Reol – våbenhus:
LR/TLF kommer med forslag.
QR-koder:
Der er indkøbt 40 stk skilte til de bevaringsværdige sten på
kirkegården, så vi nu kan synliggøre disse sten og personerne bag
navnene på stenene.
DBS er i gang med at skrive historien bag stenen, og hvem de er
udtaget af. Billeder af sten og tekst bliver synlig på
www.fjordpastoratet.dk – QR koderne vil løbende blive sat op ved
stenene på kirkegården, så man også der kan læse historierne.
For at scanne en QR-kode har man brug for en app, som man frit kan
downloade i Google Play Store eller Apple Store. Åbn applikationen
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og hold mobiltelefonen hen over vores kode.
Håndholdt mikrofon:
Ny er installeret 15/6-20.
Bænk:
Stenen, som i mange år har ligget ved præstegården bliver flyttet,
når Søren Knudsen igen kan komme til. Den placeres uden for diget
ned mod byen. Der skal laves og sættes en træplade på til at sidde
på..
Kirkegården:
Der skal måske nedlægges nogle flere gravsteder og flere hække
fjernes/ikke genplantes. Der er plantet 90 stauder/buske i foråret.
Diverse:
ML modtaget et brev i postkassen – der takkes for det flotte arbejde
der er lavet for at gøre kirkegården smuk og indbydende. ML
spørger om skrivelsen ,å offentliggøres.

5. Totalrenovering Gylling
Præstegård
Status byggeri
Lån i stiftsmidlerne/
anmodning om udsættelse af
afdrag til medio 2021
Inventar

Status på byggeri:
Arbejdet med oplægning af tagsten er i gang.
Der kommer løbende uforudsete ting som skal løses.
Lån i Stiftsmidler/anmodning om udsættelse af afdrag på lån:
I forbindelse med lånebevillingen havde Aarhus Stift fejlagtig ikke
fastsat, hvornår vi skulle starte med at betale afdrag, hvilket
betyder, at det skal falde ved førstkommende termin 30/6-20. De
midler – kr. 700.000 - er ikke afsat i hverken vores eller provstiets
budget for 2020, hvorfor vi skal indsende ansøgning om
afdragsfrihed i 2020, således at første afdrag betales 30/6-2021.
Provstiet afsætter midler til afdrag i budget 2021-2028.
Inventar:
Udspil kommer fra TLF/LR.
OBS gardiner.

6. Fjordpastoratet
Nyt fra præsterne
Coronasituationen
Fælleskontor Ørting
Sognehus
Personalesituationen:
Personalemøde 28/5.
Stillingsopslag organist/kirkekulturmedarbejder

Nyt fra præsterne/Coronasituationen:
Kirkerne er genåbnet og der var tre gudstjenester Kr.
Himmelfartsdag og to om søndagen. Det var ikke nødvendigt at vise
nogen bort for at kunne overholde afstandskravene. Der holdes
endnu ikke nadver, men ML arbejder videre med at genoptage det.
2. pinsedag var en vandregudstjeneste i Odder, som fungerede rigtig
godt.
Præsterne har afholdt et par pilgrimsvandringer med 10-12
deltagere første gang og ca. 30 anden gang.
Svært at styre en stor gruppe ift. til tempo og holde tiden.
Gode tilbagemeldinger fra den sidste vandring og ønske om mere af
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den slags arrangementer.

Logoforslag:
Aktiviteter:
Familie sogneudflugt 5/9
Sogneudflugt Alrø ?
Kirkekaffe ?
Aktiviteter efterår 2020
Øvrigt:
Ønsker til Punkter til
drøftelse i pastoratråd

Meget har været flyttet/udsat. Mange vielser udsat til 2021, men nu
kommer der flere "små" bryllupper i august.
Der er rigtig mange dåb og med kort varsel. Der kan kun være en
dåb pr højmesse af hensyn til antallet af kirkegængere.
Der puttes flere dåbslørdage ind efter behov.
Konfirmation:
Der er lavet en provstibeslutning om, at der senest 21/8 skal gives
information til forældrene om, hvor mange gæster man må have
med i kirken og hvordan konfirmationen afvikles.
ML har været i kontakt med alle sine konfirmander ift. øvedage mv.
De nye konfirmandhold skal klassevis indskrives i Odder. Datoer er
endnu ikke informeret ud. Der skal foregå digital indskrivning. Den
digitale løsning afventer dog fortsat at virke.
Konfirmationsdatoer 2022 er offentliggjort d.d.
Fælleskontor Ørting Sognehus:
Der er afholdt møde den 2/6-2020. Desværre, og på trods af
protester fra LR, uden deltagelse af ML. Referat fra mødet er tilsendt
alle. Drøftet Hundslund-Torrilds tilbagemelding på referatet.
Provsten er tilbage 13/7 og vi forventer herefter hendes reaktion.
Personalesituationen:
Personalemøde afholdt 28/5:
På trods af udfordringer med manglende net kapacitet i Hundslund
Sognehus og problemer med Kaboo, fik Gitte Møller Them dog givet
en rigtig god gennemgang af systemet og har udarbejdet manualer,
som er udleveret til alle. Der har været sidemandsoplæring flere
steder efterfølgende. Stor ros til Gitte for at løfte opgaven.
Stillingsopslag organist/kirke-kulturmedarbejder:
Stillingsannonce er udarbejdet.
Der var et enkelt ønske om at få opslaget i Kr. Dagblad. Det kan vi
ikke bakke op om.
Bør slås op hurtigst mulig på jobnet.dk, Facebook mv.
Den korte version af stillingsannoncen skal på jobnet mv. – den
lange version skal ligge på fjordpastoratet.dk
Logoforslag:
Ole Grøn har udarbejdet forslag, som skal drøftes på
pastoratrådsmødet ultimo august.
Aktiviteter:
Familiesogneudflugt: Bus bestilles – tilbud kr. 7.000.
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Sogneudflugt Alrø:
Gennemføres ikke i 2020. Dato for 2021 fastsættes til næste møde.
Kirkekaffe:
Vi afventer lidt endnu.
DH/IKN beslutter, hvad de gør ift. servering til sangaften i Gylling.
Aktiviteter efterår 2020:
Henvendelse omkring koncert på Alrø – Aros-Guitar-Duo, som hen
over sommeren tager rundt på forskellige øer og spiller
klassiskguitar. Pris Kr. 5.800,- 6/9 el. 11/9. Der er for mange andre
aktiviteter i Fjordpastoratet i ugerne her omkring, hvorfor ML
kontakter for andre datoer. Vi vil gerne have det flyttet til forår '21.
Aktivitetsudvalget:
Send gerne idéer til julekoncerter mv.
Øvrigt:
Punkter til pastoratsråd:
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?
Dato for konstituerende møde fastsættes.
Valg af bank.

7. Menighedsrådsvalg 2020
Evaluering af
orienteringsmøde mv.
Rekruttering
Valgforsamling 15/9-20

8. Menighedsplejemidler
Idéer til anvendelse
9. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø
6. Præstegårdsudvalg

Evaluering:
Vi kunne ønske, der havde været flere interesserede i at blive nyt
menighedsrådsmedlem.
Rekruttering:
To kandidater er interesserede fra Alrø. BMR søger efter
suppleanter.
De tunge poster så som personale, bygninger og regnskab er eller
kan være stort set væk fra det daglige menighedsrådsarbejde.
Annoncer sættes op. Vi skal holde gryden i kog.
Forslag til emner, som skal spørges blev udarbejdet.
Valgforsamling 15/9-20:
Forsamlingshuset er reserveret.
Kulturuge 41 – kirkehoppeborg
1. Formand/næstformand:
intet
2. Kontaktperson:
Orientering ift. samtale og ønsker fra kirketjener Alrø.
Årlig arbejdsmiljødrøftelse afholdes efter sommerferien.
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7. Kommunikationsudvalg
8. Medarbejderrepræsentant
9. Stiftsråd v. BMR
10. Den Fælles
Menighedspleje
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3. Kasserer:
Ifølge regnskabsloven skal regnskaber og bilag gemmes i 5 år.
Regnskaber som er ældre end fra 2015 kan makuleres.
BMR har flere gamle regnskaber som kan have historisk interesse.
Kontakter provstiet for at høre om de kan have interesse.
4. Kirkeværge Gylling:
Se pkt. 4
5. Kirkeværge Alrø:
Se pkt 3
6. Præstegårdsudvalg:
Se pkt 5
7. Kommunikationsudvalg:
Deadline nyt kirkeblad primo august. LR sender tekst om QR-koder,
som DBS har udarbejdet.
8. Medarbejderrepræsentant:
Thorkild er glad for sin nye maskine.
Stauderne får kompost.
Nye hække er plantet.
Projekt omkring renovering af urneplænen er på tegnebrættet.
Sten fra EM placeres som blomsterplads ved urneplænen.
9. Stiftsråd:
Diverse mailkorrespondance og tilkendegiveler/beslutninger den
vej.

10. Punkter til næste møde
19/8-20 kl. 19.00-22.00
Forplejning: SL

11. Punkter som afventer
drøftelse
12. Evt.

10. Den Fælles Menighedspleje:
Årsmøde afholdt den 18/6-20 – udover bestyrelsen og sekretær for
udvalget (Jytte Sørensen) deltog desværre kun LR.
Der skal laves vedtægtsændringer til efteråret, forud for det
kommende Menighedsrådsvalg, hvor der også skal vælges
medlemmer til Den fælles Menighedspleje.
I næste uge mødes med konfirmationsfamilier, som har fået tilskud
til konfirmation og midlerne uddeles.
Regnskabsrapport/Kvartalsrapport 1/1-30/6
Valgforsamling 15/9-20
"Indvielse" præstegårdsrenovering
Budgetsamråd 3/9-20
Aktiviteter
Indlæg årets sidste kirkeblad: Tak fra Gylling-Alrø.
Inspiration til aktivitetsudvalget ift. Julekoncerter mv.
Dato for "farvel til det gamle MR" – incl. ansatte og frivillige.
Evaluering af konfirmationsforberedelsen.
Overdragelsesdokument til nyt MR.
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