Dato:13.3.2019
Møde nr.5/19

Blad nr. 237
Formandens initialer: BH

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd
Dato: Onsdag den 13.3.2019 kl. 8,30
Sted: Svostrup Kro
Deltagere: Kirsten Vase, Oliver Karst, Bente Holst, Gurli Ebbesen, Birgit Husted, Jens Chr.
Haugaard, Hans Pedersen, Inger Pedersen og Ole Gade. Henrik Højen deltog under pkt. 4a og 4b.
Fraværende: Oliver Karst og Ole Gade
Referent: Inger Pedersen
Nr. Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden:

Referat:
Godkendt.

2.

Godkendelse af referat:

Godkendt og underskrevet.

3.

Formanden:

3a

Orientering:

4.
4a

Kasserer:
Drøftelse/beslutning:

%
%

Regnskab for 2018.
Oplæg til regnskab er vedhæftet
Budget formål 2018 er vedhæftet.
Henrik Højen deltager i mødet

4b

Regnskabsfører Henrik Højen gennemgik
regnskabet, som derefter blev godkendt
med følgende påtegning:
Svostrup Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 69949568, Regnskab 2018.
Afleveret d. 13-03-2019 9:50.

Drøftelse/beslutning:
Anbringelse af likvide midler

5.
5a

Indbydelse for én repræsentant til reception
i anledning af biskoppens 60 års fødselsdag. Bente overvejer at deltage.

Kirkeværge:
Orientering:
Status på projekterne:
Opførelse af 4 nye portsøjler og omsætning af
kirkegårdsdiget.

Vedtaget at bibeholde nuværende
pengeinstitutter. Dog flyttes indestående i
Kronjylland til Danske Bank.

Diget er omsat så langt som det er muligt,
indtil portsøjlerne er på plads.
Portsøjlerne forventes opsat i dag.
Hans fremviste Nationalmuseets rapport

fra arkæologisk undersøgelse i forbindelse
med fjernelse af de gamle portsøjler den
22/1-19. Der var ingen usædvanlige fund i
den anledning.
Provstiet afholdt et fælles møde den 6/3-19
for gravere og kirkeværger.
På dagsorden var bl.a.:
a) Datasikkerhed.
Silkeborg Kirkegårde har lavet et regelsæt
for Håndtering af personfølsomme data.
Det blev aftalt, at hvert menighedsråd skal
udarbejde lokale regler for datahåndtering.
b) Takstberegning 2019.
Provstiet arbejder på at indhente tidsregistreringer fra kirkegårde, til brug ved beregning af takster for pasning af de efterhånden mange forskellige gravstedstyper.
Det bliver også undersøgt, om opkrævning
af et tillæg for lørdagsbegravelser er lovlig.
5b

Drøftelse/beslutning:
Omlægning af diget har medført, at P-pladsen
foran diget skal renoveres:

Der er indsendt ansøgning til Provstiet om
en tillægsbevilling på 25.000 kr. til renovering af p-arealet foran kirkediget.

Tilbud foreligger
5c

Orientering:
Møde i præstegårdsudvalget

6.
6a

Kontaktperson:
Orientering:

Hans fremviste arkitektens skitseforslag til
udvidelse af konfirmandstue, køkken m.m.
Arkitekten arbejder videre med et overslag
for projektet. Forventes klar til budget
2020.

Der er modtaget ansøgninger til opslaget
om ny fælles gravermedhjælper til Svostrup og Voel. Ansøgningsfrist 15/3-19.
Birgit har deltaget i kursus for nye kontaktpersoner, hvor emnerne bl.a. var:
a) Registrering af personalets sygdom og
ferie.
b) Personalets varsling af ferie, 3 måneder
før ønsket ferie.
c) Ny ferielov træder i kraft pr. 1/9 2020.

7.

Præsterne:

7a

Orientering:

Den 27/3 K-dag i Jysk Arena for alle provstiets konfirmander.
Gurli og Inger hjælper.
Den 30/3 Pastoratets konfirmander besøger
en gruppe hjemløse i Aarhus, som viser
dem rundt og fortæller om et liv på gaden.
Begge præster og 2 frivillige deltager.
Lyder som et rigtigt godt initiativ!
Kirsten har uddelt breve til 20 kommende
konfirmander i Svostrup sogn.
Grauballe Skole ønsker denne sæsons
Kirke-Skole samarbejde for 4. årgang
aflyst/udsat.
Aftalen om Kirkesiden i Kjellerup Tidende
udløber til juni 2019. Forlængelse aftales i
nærmeste fremtid.
Præsterne har arbejdet på et forslag til
fælles liturgi i pastoratets 3 kirker. Det
drejer sig om et par små ændringer ved dåb
og højmesse.
Menighedsrådet tiltrådte ændringerne.
Præsterne rundsender forslag til næste
gudstjenesteplan til menighedsrådene og
personalet til kommentering.

8.
8a

Medarbejderrepræsentant:
Orientering:

9.
9a

Aktivitetsudvalget:
Orientering:

Deltog ikke i mødet.

Aktivitetsudvalget har møde tirsdag den
19/3 kl. 16.30 – 18.00 i Sorring.
Alt udsolgt til fællesarrangementet med
Knud Romer den 26/3-19 i Sorring.
Fordeling af praktiske opgaver aftales på
Aktivitetsmødet.
Der er godt gang i tilmeldinger til
seniorturen til Christiansfeld den 28/5.

Helle Eg arbejder på den nye fælles hjemmeside for 3 sogne. Efterlyser nye fotos af
menighedsrådene og personalet samt
forskellige tekster med informationer og
aktiviteter til siden.
Menighedsrådet foreslår, at medieudvalget
mødes og aftaler det videre fornødne.
10.

Emner til næste møde:

Kirkesyn
Revision af kirkegårdsplan
Sikring af usikre gravsten indføjes i
kirkegårdsvedtægten.
Datasikkerhed

11.

Evt.

Ingen.

Den 14. marts 2019 / Inger Pedersen

Referat til:
Menighedsrådet
Ole Gade
Henrik Højen
Anne Mette Biehe
Helle Eg Andersen

