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Blad nr. 61-2020
Formandens initialer:
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Dagsorden

Beslutning

Fraværende ved mødet var

Olivia Primdahl
De valgte medlemmer til det nye råd, starter konstituerende
møde kl. 17.30. Ved overgangen mellem konstituerende
møde og almindeligt menighedsrådsmøde spiser vi.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Indkommet post

Coronaudvalget har været samlet d. 30.10. hvor vi
gennemgik de nyeste restriktioner. Der skal bæres mundbind
når man går ind og ud af kirken. Nadver vil foregå på den
måde, at Anders Tranholm-Bjerg går rundt til kirkegængerne
med brød og vin, graveren bistår ved nadveren.
Der skal ikke bæres mundbind ved læsninger og bøn.

3. Siden sidst
Diverse arrangementer,
gudstjenester o.a.

4. Grøn kirke
(Tove Møller, Olivia Primdahl, Gitte
Bruun)

5. Punkter fra sidste møde

Reparation af gangsti ved Hørby
Kirke

Verner Kristiansen vil påbegynde arbejdet i løbet af vinteren

6. Nyheder fra Den digitale
arbejdsplads - DAP - V/ Lene
Taghus

7. Orientering fra
arrangementsudvalget
(Else Lund, Kurt Hjort, Lise Meyer,
Jette Søndergaard, Anders
Tranholm-Bjerg)

Der kommer en Formiddagskaffe for mænd og to
filmarrangementer for kvinder til foråret - hold øje med
kirkebladet!
Der blev foreslået et sangarrangement på kirkegården.
Arrangementet kan desværre ikke gennemføres p.t. pga.
coronarestriktioner.
Der er blevet optaget en julevideo med kirkekoret.

8. Orientering fra bygningsudvalget
(Bernt Iversen, Lene Tanghus)

Der er aftalt møde med arkitekt i Døstrup kirke d. 8.
december.

9. Orientering fra kontaktperson

Ivan Hjul Andersen er indstillet til en lønstigning på kr. 12.000
årligt pga. timeforbrug til eftersyn af maskiner på alle tre
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kirkegårde.

10. Orientering fra kirkeværger,
herunder udvalget for kirkegårdene

Øls: Kirkegårdsdiget skal snart repareres igen. Sagen tages
på til næste syn.
Døstrup: Der er lavet VVS arbejde i graverhuset pga.
utæthed. Der er flere rør, der skal skiftes pga. alder. Tove
Møller kontakter Rørbæk VVS mhp. reparation.
Hørby: Sikring af gravsten. Der er ens regler for alle
gravsten, hvadenten det er legatgravsteder eller ej.
Jens Tinglev og Ivan vil gerne lave en prøvelimning af 5-6
sten for at kontrollere holdbarheden.
Det blev besluttet, at det er stenhuggeren, der skal stå for
sikringen af gravsten.
Der skal laves en opgørelse over, hvilken type gravsten vi
har. Stenhuggeren skal kontaktes mhp. et overslag.
Det skal undersøges, om menighedsrådet helt eller delvis må
betale for sikring af gravsten, eller om udgiften alene må
pålægges gravstedsejeren.
Sten i lapidarier skal også sikres.
Udvalget skal lave et udkast til et brev til gravstedsejeren.

11 Orientering fra medarbejder
repræsentant

12. Økonomi

Provstiudvalget ønsker, at vi hensætter midler til fremtidige
anlægsprojekter af årets forventede overskud grundet færre
aktiviteter.
Regnskabsfører Jørgen Lundsberg har sendt et overslag på
kommende indtægter og udgifter, og han mener, at vi kan
hensætte 150.000 kr.
Derudover foreslår provstiet, at vi søger om 5%-midler til
fremtidige projekter.
Både indkøb af brugt orgel til Døstrup Kirke og udskiftning af
blytag på koret i Døstrup Kirke er fremtidige projekter, hvor
ansøgning er sendt til provstiet og videre til Aarhus Stift.
Vi har ansøgt provstiet om 5%-midler til udskiftning af hynder
og knæfald i Hørby Kirke, men fik afslag og det svar, at vi
kan sætte det på budget 2022.
Derudover skal vi indbetale til feriepengefonden.
Vi skal have en kirkekyndig arkitekt på både orgelprojekt og
blytagsprojekt, det fordyrer de overslag vi havde i forvejen, vi
ved dog ikke hvor meget det fordyrer projekterne.
Anslåede priser på de to projekter
Orgel 350.000
Blytag 241.000
I alt
591.000
Feriepengeforpligtelse

174.000
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Samlet sum
Hynder til Hørby Kirke

765.000
125.000

Menighedsrådet har i frie midler
Hensættelse
i alt
5%midler

423.000
150.000
573.000
?

Det blev besluttet at hensætte 150.000 til anlæg samt at
søge om 400.000 i 5 % midler.
13. Ad hoc udvalg
13A Sogneudflugt
(Else Lund, Jenny Lyngaa, Lise
Meyer)

13B Børn i sorg
(Rita Hansen, Elin Juul Hedegaard)

13C Synlig kirke i foreningsliv
(Anders Tranholm-Bjerg, Jette
Søndergaard)

13D Orgeludvalg
(Lene Rolighed, Bernt Iversen, Rita
Hansen, Anders Tranholm-Bjerg)

13E Personalepolitik
(Rita Hansen, Tove Møller, Anders
Tranholm-Bjerg)
14. Indkøb af lærreder og projekter
samt højtaler til kirkerne

Corona neddroslingen af antal kirkegængere, har givet en
aktualitet om indkøb af materiel til visning af billeder og
videoer. Hvis kirkekoret skal medvirke, kan de fylde hele
kirken, så der ingen kirkegængere kan være. MEN de vil
kunne optage deres sang, som så kan afspilles i kirkerne.
Det vil være af stor værdi for Lene og kirkekoret.
Det blev besluttet at indhente et tilbud.
Der er kommet tilbud fra
Moderne EL - ca 30.000 kr. for varmestyring og ca 17.000 kr.
for udskiftning af gammel eltavle i tårnet til termosikringer
Lillegården
ca 14.900 kr. for varmestyring og 16.900 kr. for udskiftning af
eltavle i tårnet til termosikringer

Side 4 af 5

Øls Hørby Døstrup Menighedsråd

Dato: 26.11.2020 kl. 18.30

Blad nr. 61-2020
Formandens initialer:
EJH

Dagsorden

Beslutning
Begge tilbud er ex. moms
Bilag fremsendt
Det blev besluttet at kontakte Lillegården

15. Mødedatoer i 2021
De datoer hvor møde starter kl.
19.30, kan der afholdes
udvalgsmøder fra kl. 18.30-19.30

tirsdag d. 5. januar kl. 19.30 alm. møde (forplejning Elin)
udvalgsmøde for nye medlemmer kl. 18.30
onsdag d. 3.februar kl. 19.30 alm møde
torsdag d.4. marts kl. 18.30 årsregnskab
kirkesyn
budgetmøde
onsdag d. 7. april kl. 18.30 1.jvt regnskab
torsdag d. 6. maj 18.30 budgetgodkendelse
tirsdag d.8. juni kl. 19.30 alm møde
onsdag d. 18. august kl. 18.30 2. kvt.. regnskab
Budgetsamråd indkaldt af provstiudvalget
torsdag d. 9. september kl. 19.30 alm møde
tirsdag d. 12. oktober kl. 19.30 alm møde
onsdag d.17. november kl. 18.30 3. kvt. regnskab

16. Forplejning d. 5. januar kl. 19.30
(udvalgsmøde for nye medlemmer
kl. 18.30) Elin
17. Evt.

Hørby, den 21.10.20

underskrifter

Der er blevet bestilt et printerbord til sognehuset. Pris kr.
8.000
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