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Fraværende: Ingen
Referent: Inger Pedersen
Nr. Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden:

2.

Godkendelse af referat:

3

Formanden:

3a

Orientering:
Referat fra budgetsamråd 1.10.2019.

Referat:
Godkendt med tilføjelse af 2 punkter:
9b Drøftelse/bevilling af et årligt tilskud
til aktiviteter på Grauballelund
9c Muligheder for påskønnelse af de frivilliges arbejde i menighedsrådets regi
Godkendt og underskrevet.

Ny personalekonsulent Tina Nielsen
blev præsenteret på mødet. Ansat pr.
1/8-19 på ½ tid i en tidsbegrænset stilling i 6 måneder.
Ved samrådet var der delte meninger fra
sognene om forslaget om gratis begravelse og kremering for folkekirkemedlemmer. Provsten tager kommentarerne
med til Provstiudvalgets behandling af
forslaget.
På samrådet blev bl.a. orienteret om
endelig bevilling til den nye kirke i
Hvinningdal og etablering af et nyt
fælles kontor i det kommende centerbyggeri ved Silkeborg Torv, med plads
til sognelokale for Silkeborg Sogn,
provstikontor, KK44 og et regnskabskontor for flere sogne.

Herunder vigtige datoer i 2020:
12.5.2020 skal der afholdes orienteringsmøde
sammen med menighedsmøde.

Menighedsrådet tog de vigtige 2020datoer til efterretning.
Da vi er 3 menighedsråd i pastoratet, er

15.9.2020 skal der afholdes valgforsamling
d.v.s. valg til MR.

perioden længere, så præsterne kan
deltage i hvert sogn:
Orienteringsmøder 12.-17.5. og
Valgforsamling 15.-20.9.
Der udarbejdes en fælles annonce for
provstiet til de lokale aviser. De enkelte
sogne annoncerer selv i kirkeblade og
på hjemmesider.
Orienteringsmøder annonceres senest
21.4. og Valgforsamling senest 18.8.
Svostrup Menighedsråd behandler
sagen i januar, herunder beslutning om
2-årig eller 4-årig valgperiode.

3a

Drøftelse:
Silkeborg Provsti overvejer en omfordeling af
ligningsmidlerne.
Hvilke parametre vægter Svostrup MR, som
skal indgå i fordelingsnøglen?

Menighedsrådet ønsker mindst de samme beløb som nu, da sognet er et vækstområde og vil blive det endnu mere ved
kommunens planer om anlæg af et helt
nyt byområde mellem Grauballe og
Gødvad.
Rådet finder det tankevækkende, at
provstiets foreløbigt budget for administrationsudgifter i 2020 viser en stigning
på 13% i forhold til 2019-budgettet.

4.
4a

4b

Kasserer:
Orientering:
Silkeborg Provsti giver en udmelding om
ligningsmidlerne i uge 41.

Menighedsrådet afventer provstiets
udmelding om ligningsmidlerne i 2020.

Endeligt oplæg til budget 2020
skal indsendes senest 29.11.2019

Derefter udarbejdes endeligt oplæg til
budget 2020.

Orientering:
Vi har fået regning fra 1. udgave af
kirkebladet.

Regningen på Kirkebladet nr. 1 blev
godkendt. Regningen fordeles procentvis efter antal husstande i de 3 sogne.
Fremover sender trykkeriet en fordelt
regning til de enkelte sogne.

4c

Drøftelse/beslutning:
Budgetkontrol pr. 30.9.2019
Bilag fra Henrik sendes i mail senere

Der var uafklarede spørgsmål til kvartalsrapporten, hvorfor behandlingen udsættes til næste møde.
Der aftales møde med regnskabsfører.

4d

Orientering/godkendelse:
Revisionsfirmaet BDO har sendt revisionsprotokolat for regnskabsåret 2018, som skal
godkendes og underskrives.

Der var uafklarede spørgsmål til
revisionsprotokollatet, hvorfor
behandlingen udsættes til næste møde.

Henrik sender sine bemærkninger inden
mødet

Der aftales møde med regnskabsfører.

Skema vedr. skattefri godtgørelse til
medarbejderne skal underskrives.
5.
5a

Kirkeværge:
Orientering:
Der er afholdt 5-års syn på kirketaget.

5-års synet er afholdt med bistand fra
provstiets uvildige byggesagkyndige.
Til synet var murer og tømrer indkaldt.
Der blev konstateret nogle revner i
forskellingen (pudselaget under tagudhæng). Revnerne skal udbedres af murer
inden for garantistillelsen.
Menighedsrådet skal herefter frigive
alle garantistillelser fra udskiftningen af
taget. Byggesagkyndig bemærkede i
øvrigt, at det nye tag var udført som et
godt gedigent håndværk, som menighedsrådet kan være tilfreds med.
***
Ved synet blev der konstateret højere
fugtigsprocent ved de 2 østligste kobbelspær i skibet. Fugt trækker tilsyneladende op i loftrummet fra den fugtige
kælder på nordsiden af kirken, via den
gamle skorsten inde i muren mellem kor
og skib (i hjørnet med klaveret).
***
Et tilbud på køb af 1 præstetavle mere +
opdatering af tekst lyder på 6.000 kr. +
moms. Ole tjekker teksten på de gamle
tavler på loftet, og en komplet præsteliste fremskaffes.

5b

Drøftelse/beslutning:
Revision af kirkegårdsplanen

Hans og Ole gennemgik kirkegårdskonsulentens forslag til ændringer på kirkegården, hen over en årrække.
Til november-mødet udarbejdes et
forslag med prioritering af forslagene.

6.
6a

Kontaktperson:
Orientering:

Personalet efterlyser opfølgningskursus
i brandsikkerhed og 1. hjælp.
Birgit har et forslag og indhenter pris.
Der afholdes MUS- og APV-samtaler
med personalet senest d. 15/11-2019.
Forslaget til et nyt fælles MUS-skema
for de 3 sogne blev godkendt.

7.

Præsterne:

7a

Orientering:

Kirsten indkøber 80 stk. af den nye
salmebog ”100 salmer”. Beløbet er
bevilget tidligere.

7b

Orientering om afsluttet udvalgsarbejde med
emnet:
Hvem bestemmer, Gudstjeneste, nadver og
dåb?

4 forskellige hæfter er udleveret til
menighedsrådets medlemmer.
Orientering og drøftelse udsættes til
næste MR-møde.

8.
8a

Medarbejderrepræsentant
Orientering:

Sommerplanter frøs ved den tidlige
nattefrost i starten af oktober.
Grandækning starter om 14 dage, dvs.
slutningen af oktober.
Menighedsrådet bevilgede indkøb af en
makuleringsmaskine til graverhuset.

9.
9a

Aktivitetsudvalget
Orientering.

Fælles-arrangement for pastoratet:
Oliver har truffet en enestående aftale
med en kendt person som gæsteprædikant ved gudstjeneste i Dallerup Kirke
søndag 17/5-2020. Arrangementet er
tænkt som en afslutning på forårssæsonen i kirken. Efter gudstjenesten
samles menigheden om et lille traktement i præstegårdshaven. Annonceres tl
sin tid i Kirkebladet.
***
Regnskaber for den fælles studietur (3
sogne) og seniorudflugten for sognets
ældre (arvepenge) i 2019 blev godkendt.
Næste seniorudflugt for sognets ældre
er foreløbigt fastsat til tirsdag 26.5.2020

Tilmeldinger til krodag for ældre den
23/10 pågår. Frist 16/10-19.
Foredragsrække på Grauballelund 2020:
21/01 E. Stobbe om Ragnarok
10/03 Jens Grøn om Højskolesang,
tradition og fornyelse
03/11 Filip Engsig-Karup: Mit liv i
Bangladesh
På januar-mødet afsættes tid til at
drøfte menighedsrådets ønsker og visioner for lokale aktiviteter og samarbejdet
om fælles aktiviteter i de 3 sogne.
9b

Drøftelse/beslutning om at yde et årligt tilskud Menighedsrådet vedtog et årligt tilskud
til Grauballelund Aktivitetscenters aktiviteter på 600 kr.
for de ældre i sognet.

9c

Drøfteles/beslutning om mulighed for at
påskønne frivillige gruppers arbejde i
menighedsrådets regi.

Rådet/bestyrelsen bag Aktivitetscenter
Grauballelund sørger for kaffebord og
oprydning ved menighedsrådets 3 årlige foredrag.
En anden gruppe laver hvert år smukke
omslag til salmehæfterne til juleaftens
gudstjenesterne.
Som påskønnelse for de 2 gruppers
arbejde vedtog menighedsrådet at indbyde begge grupper med ægtefæller til
næste ”Krodagen for ældre i sognet” d.
23/10 2019. Inger kontakter grupperne.

10.

Emner til næste møde den 13.11.:

Revisionsprotokollat Regnskab 2018
Budgetrapport 3. kvartal 2019
Endeligt budgetforslag 2020
Kirkegårdsplan
Drøftelse af behov for frivillige
Oprydning i lapidariet
Sikring af usikre gravsten skal indføjes i
kirkegårdsvedtægten.
Datasikkerhed behandles på næste
fællesmøde
Januar-mødet:
Valgperiode (2- eller 4-årig)
Fælles menighedsråd
Aktiviteter, ønsker og visioner

11.

Evt.

Mødedato i 2020:
8.1. og 5.2.
Flere datoer aftales ved december-møde

Den 17. oktober 2019 / Inger Pedersen

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

