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Blad nr.
Formandens initialer: NV

Referat fra fællesmøde/medarbejdermøde i Svostrup, Voel og
Dallerup Menighedsråd
Dato: Onsdag den 25.9.2019 kl. 19.00
Sted: Konfirmandstuen, Thorupgårdsvej 2, Voel.
Deltagere: Kirsten Vase, Oliver Karst, Bente Holst, Gurli Ebbesen, Birgit Husted, Jens Chr.
Haugaard, Hans Pedersen, Inger Pedersen, Ole Gade, Tommy Lau, Niels Vendelbo, Birthe Eiersted,
Ketty Kristensen, Heidi Frølund, Jonna Lysdal, Carsten Rasmussen, Anne Mette Biehe, Lorna
Sørensen, Inger Engsig-Karup, Flemming Wandborg, Ernst Bilde, Harry Jensen, Mogens Jensen,
Lejf Mathiasen, Karin Sjöholm, Katrine Laier Nielsen, Kristen Sørensen, Helle Gade og Helle Eg
Fraværende: Ernst Bilde, Karin Sjöholm, Helle Gade, Ole Gade, Birthe Eiersted, Jonna Lysdal,
Tommy Lau
Referent: Inger Engsig-Karup

Nr.
1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden:

Referat:
Godkendt

2.

Godkendelse af referatet fra sidste
møde

Godkendt og underskrevet

3.

Evaluering af:

Mange positive reaktioner på kirkebladet fra
sognemedlemmer.
Det kræver tid og tilvænning at bruge det nye
kirkeblad og hjemmesiden. Fælles aktiviteter i
pastoratet kan være mere fremhævet.
Der bør udfærdiges en kontrakt med firmaet,
Videbæk Trykkeri, om trykningen af bladet.
Bladet udkommer en måned forskudt fra planen,
så det næste nummer dækker nov-feb. og derfra
bliver det fra marts-maj, juni-aug. osv.
Hjemmesiden er indbydende og fungerer fint.
Facebook bliver godt delt. Instagram kan
overvejes som et nyt tiltag.

Kirkebladet/hjemmesiden

4.

Drøftelse/beslutning:
Budgetter:
Skal der afsættes beløb i fremtidige
budgetter til fælles
aktiviteter/arrangementer? (Knud
Romer):

Vi har forskellige kontoplaner i sognenes
budgetter, og derfor ikke så let at lave en
umiddelbar sammenligning på, hvor store
budgetter, vi har afsat til aktiviteter. Vi ønsker
fælles aktiviteter og vil arbejde frem mod et
større beløb.

5.

Forslag 5.000 kr. pr. MR

For 2020 vedtager vi et beløb på 8000 kr. fra
Voel, 6000 kr. fra Svostrup og 6000 kr. fra
Dallerup.

Drøftelse/beslutning:

Oliver har fået produceret 6000 postkort til at
dele ud i sognene, så folk kan give tilbagespil
om, hvad de gerne vil have hjælp til. Motto: Ud
med kirken.
Et bud på en start er februar 2020.
Vi skal finde frivillige. Vi skal have noget udstyr
til start, fx gule veste, lidt værktøj, trailer-brug.
Det skal der økonomi til. Et evt. budget skal
tænkes ind inden 15. nov.
Udvalg: Heidi Frølund, Jens Christian Haugaard,
Inger Engsig-Karup, Oliver Karst, Kirsten Vase.

Efter visionsdagen:
Vi mangler konkrete tiltag vedr.
frivillighed:
Hvem gør hvad?

6.

Drøftelse/beslutning:
Skal vi have en fælles politik med
hensyn til persondataloven?

%
7.

Alderslyst sogns behandling af
persondata
Drøftelse/beslutning:
Alle 3 sogne har personale- og
fraværspolitik, men da vi nu er et
fælles pastorat, skal vi have fælles
politikker.
Hvem udarbejder forslag?

Der skal være en nedskrevet politik på området.
De tre formænd arbejder videre med Alderslysts
udkast og laver en brugbar version for vores tre
sogne til hjemmesiden .

De tre formænd og Birgit Husted udarbejder en
fælles personalepolitik og sygefraværspolitik
med udgangspunkt i dem, vi har i brug nu.

8.

Drøftelse/orientering om :
Arbejdsmiljø og udarbejdelse af
APV.

Fælles skemaer til henh. APV og MUS
udarbejdes af kontaktpersonerne.

9.

Orientering og ønsker fra
medarbejderne:

Ønsket om en sundhedsforsikring kan ikke
opfyldes.
Førstehjælpskursus er der brug for igen.

10.

11.

Præsterne orienterer:
Bl.a. arbejdet med
konfirmander/minikonfirmander

Fælles konfirmandtur til Århus i foråret for at se
på hjemløses situation. Meget tankevækkende.
De nuværende konfirmandhold er på
29 i Sorring v/ Oliver
46 i Voel og Svostrup v/ Kirsten.
Transporten bliver lidt dyrere for Svostrup, da
børnene går på forskellige skoler.
Minikonfirmander i Grauballe Skole i foråret
og i Voel Skole en ugentlig dag kl. 12-13.

Kirsten orienterer fra Silkeborg
Provsti om bl.a. økonomien.

Fra Provstiet: Efter Budgetmøde 1.10. kommer
der fyldigt referat med tal, som lægges på DAP.
Kirkens Hus i Silkeborg til 26 mio, der skal
rumme både sognelokaler for Silkeborg Kirke
og lokaler til Silkeborg Provstis møder og
administration, samt ny kirke i Hvinningdal til
max. 65 mio. Disse store beløb er bevilget nu, så
de kan være klar til projekternes igangsættelse.

Orientering fra aktivitetsudvalget.

Fælles studietur planlægges til 7. 6. 2020

Herunder fastsættelse af dato for
fælles studietur, hvor Dallerup
arrangerer.

12.

Orientering fra de 3 sogne om
igangværende og kommende
arbejder/projekter.

Herunder orientering fra
Præstegårdsudvalgene

Svostrup: Færdig med at reparere diger og
portsøjler. 5-årseftersyn af taget er klaret med
konsulenthjælp.
Voel præstegård: Carport og udhus er malet.
Udvidelse af præstegården og konfirmandlokale
er påkrævet, og et projekt beløber sig til 2,5 mio.
for 80 m2. Dette er ikke bevilget af PU endnu.
Voel: Materielgården skal flyttes, og det vil
ændre P-plads. Ny overdækning af en del af
diget er færdiggjort.
Der arbejdes med nye forslag til belysning af
alteret.
Dallerup: Kirkediger mod syd og vest og
indgangssøjler og låger er ved at blive
projekteret. Kirken kan måske blive helt
renoveret inden for en overskuelig årrække.
Der skal laves to forskellige prøvekalkninger,
som så skal stå et år for at se, hvilken der virker.

Niels Vendelbo orienterer om, at der nu er sendt
et dokument fra centralt hold, der sætter valgåret
til MR ind i en kalenderramme:
orienteringsmøder i maj og valghandlinger i
september 2020.
I Svostrup og Voel har der været 2-årige
valgperioder, og det skal man beslutte sig for,
om det skal fortsætte eller tilbage til 4-årige
perioder.
Vi kan også lægge menighedsrådene sammen til
ét, men det har der ikke været oplæg til endnu.
Det skal i givet fald tages op i de enkelte MR og
meget snart, hvis det skal have effekt fra 2020.
13.

Emner til næste fællesmøde:
Fastsættelse af dato:
Forslag 19.2. 2020

13.

Personalepolitik
Persondataforordning som politik lagt på
hjemmesiden
Frivillighed i sognene

Evt

Ved menighedsmødet for nylig i Dallerup kom
et ønske frem fra en deltager om at arrangere
kristendomsundervisning for voksne i centrale
emner. Kan evt. gøres i fællesskab i pastoratet.

Underskrifter

Underskrifter

