Dato:16.1.2018
Møde nr.3/19

Blad nr. 229
Formandens initialer: BH

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd
Dato: Onsdag den 16.1.2019 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
Fraværende: Kirsten Vase, Gurli Ebbesen. Oliver Karst og Ole Gade deltog i en del af mødet.
Referent: Inger Pedersen
Nr.
1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden:

Referat:
Godkendt med tilføjelse af 2 punkter:
Pkt. 5 d c) Godkendelse af ny præstegårdsvedtægt og
Pkt. 8c Digitale dødsanmeldelser.

2.

Godkendelse af referat:

Godkendt.

3

Formanden:

3a

Drøftelse/beslutning:
Forretningsorden for Svostrup Menighedsråd:

%

Oplæg til forretningsorden er vedhæftet

3b

Drøftelse/beslutning.
Vedtægter for poster i Svostrup
Menighedsråd:

%
%
%
%
4.
4a

Forretningsorden blev godkendt.

De fire vedtægter blev godkendt,
og underskrevet af formanden.

Vedhæftet:
Oplæg til vedtægt for kasserer.
- . - - kontaktperson
- - - kirkeværge
- - - sekretær

Kasserer:
Drøftelse/beslutning:
Regnskabsinstruks:
Oplæg følger

”Regnskabsinstruks for folkekirkens
lokale kasser” blev uddelt på mødet.
Menighedsrådet tog instruksen til
efterretning.

4b

Drøftelse/beslutning:
Anbringelse af likvide midler.

Sagen om anbringelse af likvide midler
udsættes til næste møde.
Hans orienterede om et forventet
driftsoverskud på godt 50.000 kr. i
2018. Godt 22.000 kr. overføres til brug
ved anlægsarbejder på kirkegården i
2019.

5.

Kirkeværge:

5a

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

Portsøjlerne er ved at blive brudt ned.
Murer har været ude og se på granitsten
til soklerne.
Nationalmuseet kommer den 22/1 kl. 10
for at følge opgravning af eksisterende
sokler.
Menighedsrådet vedtog at indhente tilbud på maling af kirkegårdslågerne og
de indlagte kors. Hans kontakter gørtler.
Tilbud + finansiering drøftes på næste
møde.
***
Flagstang på kirkegården er revnet og
trænger til udskiftning.
En 12 m glasfiberstang med 10 års garanti koster 3.400 kr. incl. moms, flag,
vimpel, snor, beslag. Dog excl. leveringsomkostninger.
Menighedsrådet vedtog at købe denne
flagstang. Samtidig blev det vedtaget at
opstille den nye flagstang på græsarealet
til venstre for hovedindgangen.
***
Ved brandsyn 19/12-18 blev bemærket,
at brandslukker og brandtæppe skal
tjekkes og godkendes hvert år og dokumentation kunne fremvises.
Vedtaget at tegne et Falck-abonnement
på denne ydelse, til 495 kr./år.
***
Gravere og kirkeværger i det nye pastorat har holdt møde om evt. at etablere en

fælles gravermedhjælperstilling, fælles
maskinindkøb og brug af disse.
Der kunne opnås enighed om fælles
medhjælper for Svostrup og Voel, og
fælles indkøb og brug af større maskineri ved alle 3 kirkegårde.
Bente kunne oplyse, at de 3 formænd
skulle have et møde om en fuldtidsmedhjælper til de 3 kirkegårde, på
opfordring af Dallerup.
5b

5c

%

Drøftelse/beslutning:
Kirkegårdstakster for 2019:
Oplæg følger.
Drøftelse/beslutning.
Retningslinier m.v. for lapidariet.
Tillæg til kirkegårdsvedtægten er vedhæftet

Oplægget, som er en fremskrivning af
taksterne fra 2018, blev godkendt.

Graver og kirkeværge har udarbejdet et
forslag til hjemfaldsbrev til gravstedsejere, om gravsteders udløb.
Forslaget blev godkendt.
Inden brevene udsendes, vurderes hver
gravsten/gravminde efter kriterierne for
opstilling i lapidarium, jf. tillægget til
kirkegårdsvedtægten.

5d

Drøfte/beslutning vedr. præstegården.
a) Præstegårdsudvalget har fra Silkeborg
Kommune har fået et spørgeskema:
Ønskes der indlagt fjernvarme i præstegården,
hvis der kommer fjernvarme til Voel?

Investering cirka 64.000 kr.
Årlig varmebesparelse ved investeringsperiode på 10 år: 5.383 kr. og 20 år:
6.472 kr.
Hans giver positiv tilbagemelding til
Silkeborg Forsyning.

b) Konfirmandstuen er for lille, og der ønskes
en udbygning ud i præstegårdshaven.

Svostrup Menighedsråd kan tilslutte sig
Voel Menighedsråds ønske om udvidelse af konfirmandstuen.

c) Godkendelse af Præstegårdsvedtægt.

Præstegårdsvedtægten blev godkendt.
Enkelte tilretninger i forhold til tidligere
vedtægt.
***
Præstegårdsudvalget har konstitueret sig
således: Formand Hans Pedersen og
sekretær Birthe Eiersted.

***
Der er etableret en større fliseplads til
de 3 affaldsbeholdere, ved gavlen af
konfirmandstuen.
6

Kontaktperson:

6.a

Orientering:

Birgit har deltaget i et fælles personale
og kalendermøde.
Birgit har deltaget i kursus for kontaktpersoner. Kommende kurser om bl.a. ny
ferielovgivning afholdes 6/2 og 11/3-19.

7.
7a

Præsterne:
Orientering:

Fælles arrangement for 80 konfirmander
lørdag den 19/1 i Sorringhus.
Afvikling af julegudstjenester i de 3
sogne forløb fint.
Fælles foredrag med forfatter/debattør
Knud Romer den 26/3 kl. 19.00 i
Sorring Borger- og Kulturhus er faldet
på plads. Arrangementet afholdes i
samarbejde og med tilskud fra Silkeborg Bibliotekerne, som står for
billetsalg: 100 kr. incl. kaffe/småkage.
Gospel gudstjeneste ved Grauballe
Byfest lørdag den 7/9 om formiddagen.

8.
8a

Medarbejderrepræsentant:
Orientering:

Der er af og til behov for oplysninger
fra CPR-register til brug ved udsendelse
af kirkegårdsregninger.
Menighedsrådet opfordrer graver til at
søge oplysninger via fælles kirkekontor.
***
Udsendelse af regninger via E-boks
tages op på næste møde.

8b

Drøftelse/beslutning:
Der ønskes et større skab i
omklædningsrummet i graverhuset:
Pris ca. 1.000 kr. + opsætning.

Vedtaget at købe et skab til opbevaring
af forskellige driftsmidler (papir m.m.).

8c

Drøftelse/beslutning:
Graver har behov for tilslutning til system
med digitale dødsanmeldelser.

9.

Aktivitetsudvalget:

9a

Orientering:

Menighedsrådet har vedtaget at tilmelde
sig systemet.
Engangsomkostning 1.000 kr.

Aktivitetsudvalget mødes den 17/1 kl.
16.30 og Hjemmesidegruppen kl. 18.15.
Foredrag på Grauballelund kl. 14 den:
22/1 Provstivolontør Mathilde Fuglsang
19/2 Ejnar Stobbe om Luthers dramatiske liv

9b

Drøftelse/beslutning;
Fastsættelse af dato for seniorudflugten, og
drøftelse af udflugtsmål.

Seniorudflugten for 60+ årige blev
fastsat til tirsdag den 28/5.
Forskellige forslag til udflugtsmål
undersøges nærmere.

10.

Emner til næste møde den 20.2.2019:

Regnskabsrapport oktober kvartal 2018
Årsregnskab 2018
Anbringelse af likvide midler
Honorar til menighedsrådsmedlemmer
2019
Renovering af kirkegårdslåger og kors
Pris for etablering/drift af e-boks
Sikring af usikre gravsten indføjes i kirkegårdsvedtægten
Revision af Kirkegårdsplan

11.

Evt.

Ingenting.

Den 23. januar 2019 / Inger Pedersen

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

