Dato:13.5.2020
Møde nr. 6/20

Blad nr. 279
Formandens initialer: BH

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd
Dato: Onsdag den 13.5.2020 kl. 9,00
Sted: Svostrup Kirke og Konfirmandstuen, Voel
Deltagere: Kirsten Vase, Oliver Karst, Bente Holst, Gurli Ebbesen, Birgit Husted, Jens Chr
Haugaard, Hans Pedersen, Inger Pedersen og Ole Gade
Fraværende: Kirsten Vase og Gurli Ebbesen
Referent: Inger Pedersen
Nr. Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden:

2.

Godkendelse af referat:

3

Formanden:

3a

Orientering:
Ny dato for valgorienteringsmøde på grund af
Corona-krisen:
11.6.2020 kl. 19,00 på Grauballelund:

Referat:
Godkendt, med tilføjelse af nyt punkt 4c
Godkendelse af Regnskabsrapport 1.
kvartal 2020.
Godkendt.

Udsættelsen er ”annonceret” på facebook, hjemmesiden og lokale opslag.
Datoen fremgår også af Kirkeblad nr. 2,
som uddeles fra mandag d. 18/5.
Birgit kontakter Grauballelund om
muligheden for åbning af bygningen.
Datoen er reserveret på kalenderen.
Valgbestyrelsen samles 2/6 kl. 10.00.

4.
4a

4b

Kasserer:
Orientering:
Budget 2021 skal afleveres til Silkeborg
Provsti pr. 15.6.2020
Anlægsønsker skal medtages
Besluttes på møde 10.6.2020

Taget til efterretning.
Der aftales et møde for formand,
kasserere og regnskabsfører om
budgetoplæg.

Indledende drøftelse:
Svostrup MR har besluttet at tilslutte sig det
fælles regnskabskontor pr. 1.7.2020:

Aftalen er lagt i DAP under ”Økonomi”.

(MR-medlemmer bedes medbringe:
Pas/kørekort/sygesikringsbevis til mødet).

Der er ansat personale til opgaven.
Formand, kasserere og regnskabsfører
mødes den 27/5 kl. 10.00 med personale
fra Fælles regnskabskontor om praktiske opgaver ved overdragelsen.

4c

Drøftelse/beslutning:
Regnskabsrapport for januar kvartal 2020 til
godkendelse.

Rapporten blev drøftet, godkendt og
underskrevet.
Inger lægger i DAP.

Bilag blev fremsendt inden mødet.
5.
5a

Kirkeværge:
Drøftelse/beslutning:
Kirke- og kirkegårdssyn.

%

Seneste synsrapport medsendes.

Synsforretningen blev gennemført i
kirken og på kirkegården.
Nye mangler blev konstateret og noteret
i Synsrapporten. Formanden fremsender
rapporten til provstiet.
Synsrapporten og to do-liste 2020 er
vedhæftet referatet.

5b

Orientering:

Hans sender brev til Stiftet om frigivelse af midler fra Erna Hedegård-fonden
til opdateringen af præstetavler.
1 års garantisyn på kirkediget er udført
uden anmærkninger.
Indberetning af Klimavenlige løsninger
er indberettet til provsten:
Svostrup Kirke: Elvarme i kirken i 2007
Økonomi ved den igangværende kirkegårdsomlægning:
Det resterende beløb fra kirkegårdsomlægningen (godt 13.000 kr.) er fejlagtigt
i 2019-regnskabet blevet brugt til plantning af træer i forbindelse med omsætning af kirkediget.
Udgiften til disse træer var bevilget af
provstiet i forbindelse med digeomsætningen, hvilket betyder, at menighedsrådets ”Frie midler” er godt 17.000 kr.
større end det faktuelt skulle være.
Restbeløb: 6.500 kr. forventes ikke at
kunne dække 4 nye træer til at fuldende
rækken af træer inde bag norddiget samt
plante en bøgehæk fra kirkediget til
kapellet, sådan at afd. F, den store
plæne og lapidariet bliver afskærmet fra

den øvrige del af kirkegården. Begge
dele er foreslået af kirkegårdsarkitekten
i forbindelse med det seneste besøg i
oktober 2019.
Til næste møde fremlægges en prioriteret rækkefølge for udførelse af ikkeudførte mangler fra 2019 og de nye
mangler, der blev tilføjet synsrapporten
i dag.
6.

Kontaktperson:

6a

Orientering:

Der har manglet direkte information fra
provsten til gravere og evt. andet berørt
personale, hvordan de skulle forholde
sig med benyttelse af kirkerne under
Corona-krisen, men der manglede også
rettidig information om f.eks. 4. majflagning, om der skulle ringes eller kimes med klokker og hvor længe, så det
blev gjort ens i provstiet.
Ole efterlyser i det hele taget fælles retningslinier for flagning m.m.
Menighedsrådet foreslog, at emnet behandles på et fællesmøde for gravere og
kirkeværger.
Hans og Ole kontakter provsten.
Ole efterlyser et varmeskab til tørring af
vådt arbejdstøj og fodtøj. Skabet kan
placeres i graverhusets maskinrum. Køb
af skab og nødvendig strømtilførsel blev
bevilget. Ole indkøber et varmeskab.
Konfirmandstue v/præstegården:
Arkitekten har fremsendt en mindre
revision af forslaget til udvidelse af
konfirmandstuen. Præstegårdsudvalget
har godkendt rettelsen, så arkitekten nu
kan beregne udgifter til udvidelsen.

7.

Præsterne:

7a

Orientering:

Oliver gennemgik Kirstens mail med
orientering om konfirmationsundervisning, minikonfirmander, on-line gudstjenester m.m. under Corona-nedlukningen.
Præsterne afventer retningslinier for
afholdelse af gudstjenester efter genåbning af kirkerne fra d. 18/5. Der forventes afholdt gudstjeneste i Svostrup Kirke på Kr. Himmelfartsdag den 21/5.
Provsten aflyste om formiddagen den
4/5 Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag på
Silkeborg Bad. Det nye Kirkeblad nr. 2
var lige gået i trykken samme morgen
med annoncering af friluftsgudstjenesten. Andre sogne har formentlig også
annonceret denne gudstjeneste.
Lokalt må vi bekendtgøre aflysningen
via hjemmesiden, facebook og lokale
opslag.
Inger kontakter provsten for at opfordre
ham til at skrive om aflysningen i Midtjyllands Avis, tidsnok til at det også kan
nå ud i de gratis ugeaviser.
Frivilligprojektet ”Ud med kirken”:
Kortene er uddelt i Svostrup og Dallerup sogne. Voel Menighedsråd ønsker at
vente med igangsættelse i Voel, indtil
det nye menighedsråd er tiltrådt.
Frivilligprojektet skal indarbejdes i budget 2021. Oliver sender snarest et overslag til Bente.

8.
8a

8b

Medarbejderrepræsentant
Drøftelse/beslutning:
Indkøb af berøringsfri dispenser på stander til
håndsprit.

Drøftelse/beslutning:
Forslag til flagreglement.

Vedtaget at Ole indkøber en berøringsfri
håndsprit dispenser på stander, som kan
flyttes rundt i kirken efter behov.

Menighedsrådet vil foreslå, at Provstiet
udarbejder et fælles flagreglement for
hele provstiet, d.v.s. flagning på helligdage, nationale og kongelige mærkedage osv. Med hensyntagen til forbruget af
personaletimer uden for normal arbejds-

tid. Gerne samtidig udarbejde retningslinier for, hvornår der ekstraordinært
skal ringes eller kimes med kirkeklokkerne, og i hvor lang tid.
9.
9a

Aktivitetsudvalget
Orientering:

Udflugten til Ebeltoft for de ældre i
Svostrup Sogn den 26/5 er aflyst pga.
Corona-krisen. Efter omstændighederne
udsætter vi også Krodagen til 2021.
Fælles Aktivitetsudvalgsmøde den 16/6
kl. 16.30-18.00 i Voel. Kort derefter
starter planlægning af Kirkeblad nr. 3.
Foredrag på Grauballelund den 3/11
forventes afholdt som planlagt.

10.

Emner til næste møde: 10/6

Vedtagelse af Budget 2021.
Valgorienteringsmøde den 11/6.
Prioritering + priser til udbedring af
fejl/mangler efter synsforretningen.
Oprydning i lapidariet.
Sikring af usikre gravsten skal indføjes i
kirkegårdsvedtægten.

12.

Evt.

Ingenting.

Den 17. maj 2020 / Inger Pedersen

Referat til:
Menighedsrådet
Ole Gade
Henrik Højen

Anne Mette Biehe
Helle Eg Andersen

