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d. 26. januar 2019  

Lintrup-Hjerting Menighedsråd  

Menighedsrådsmøde  

Torsdag d. 31. januar 2019 kl. 19.00 i Lintrup Præstegård, konfirmandstuen 

Dagsorden / Referat  

Referat (åbent møde)  

Deltagere: Afbud fra Margrethe Wind  

1. Økonomi.  

a. Status økonomi 2018  

Referat: Statuspapiret gennemgået og taget til efterretning.  

  

b. Nye forretningsbetingelse i Frøs Sparekasse  

Fra 1. januar 2019 opkræve Frøs Sparekasse et gebyr på 250 kr. pr. kvartal for vores konto i 

sparekassen.  

Referat: De nye betingelser taget til efterretning.  

  

  

2. Momsrefusionsprocent  

Landsforeningen for Menighedsråd har i december 2018 udsendt en ny metode til beregning af 

momsafløftningen af menighedsrådets udgifter – i praksis primært vedr. kirkegården. Den valgte 

momsafløftningsmetode skal anvendes ved afslutningen af regnskab 2018.   

  

Ved regnskabsafslutningen for 2017 besluttede vi delvist at anvende den nye metode – metode C - 

idet vi tilrettede procenten for gravernes arbejde på fællesarealerne. Den ny metode indebærer 

bl.a., at momsafløftning med momsafløftningsprocenten også kan foretages af overordnede 

administrationsudgifter. Kassereren indstilles, at metode C vælges.  

  

Landsforeningens materiale er udsendt d. 11. december 2018 og kan ses på DAP’en under 

meddelelsesarkivet.  

Referat: Metode C vælges.  

  

3. Gravsteder (lukket punkt)   

a. Der er d. 24. januar 2019 rykket for betaling af restance for gravsted på Hjerting Kirkegård. 

Skyldner er orienteret om, at inddrivelsen vil blive overgivet til SKAT, hvis beløbet ikke 

betales. Der træffes beslutning om sagens videre forløb, hvis beløbet ikke betales.   

Referat: Restancen overføres til SKAT  
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b. Vedligehold af et gravsted på Lintrup Kirkegård.   

Gravstedet er ikke blevet vedligeholdt 

Referat: Margrethe Wind kontakter gravstedsejeren og orienterer om konsekvensen af manglende 

vedligehold  

c. Udløb af gravsteder  

v. kirkeværgen  

Referat: Orientering taget til efterretning  

d. Gennemgang af kirkegårdssystemet  

Kirkeværgen har gennemgået kirkegårdssystemet d. 18. januar 2019 og foretaget stikprøver 

af det registrerede og har på den baggrund konkluderet, at registreringen ser rigtig ud . 

Orientering ved Kirkeværgen.  

Referat: Taget til efterretning  

  

4. Kirkegårdstakser 2019   

Nyt takstblad. Til orientering  

Referat: Sagen udsat.   

  

5. Kirkediget ved Lintrup Kirke  

Status for arbejdet med omsætning af diget.  

Referat: Arbejdet er afsluttet og godkendt.  

  

6. Nye arbejder 2019.   

a. Nyt tag på graverhuset  

Budget 2019 indeholder en bevilling på 60.984 kr. til et nyt tag. Ved 

menighedsrådsmødet d. 4. december 2019 blev sagen udsat til møde i marts 2019.  

Referat: Arkitekt Søren Bøgedal udarbejder et projekt, der fremlægges på næste møde.  

  

b. Ny materielplads ved graverhuset  

Budget 2019 indeholder en bevilling på 952475 kr. til projektet. Ved 

menighedsrådsmødet d. 4. december 2019 blev sagen udsat til møde i marts 2019.  

Referat: Arkitekt Søren Bøgedal udarbejder et projekt, der fremlægges på næste møde.  

c. Affugtningsanlæg i Hjerting Kirke  



105  

  

Budget 2019 indeholder en bevilling på 205.000 kr. til projektet.  Den konkret 

løsning behandles i stiftet. Når stiftets godkendelse foreligger, kan projektets 

sættes i gang. Det videre forløb drøftes.   

Referat: Vi afventer stiftets godkendelse. Stiftet rykkes for svar.  

d. Andre arbejder  

  

7. Kirkegårdsplan for Lintrup Kirke  

Budget 2018 indeholdt en bevilling til at få lavet en ny kirkegårdsplan. Indtil videre er der 

blevet lavet digitale kirkegårdskort, men arbejdet med en plan for kirkegårdens fremtidige 

udseende udestår fortsat. Udgiften til ny plan finansieres af den uforbrugte del af 

bevillingen, som overføres til 2019.  

  

Der udestår en evaluering af udflugten d. 3.  november 2018 til Højen, Linnerup og 

Hornborg kirker. Alle tre kirker har fået lavet kirkegårdsplaner for den langsigtede udvikling 

af kirkegården, men har i varierende grad brugt planerne, herunder slet ikke. Principperne 

planerne varierede også. Et par af planerne vil samle gravstederne omkring kirken bortset 

fra nordsiden og en enkelt vil placere gravstederne i øerne.   

  

Dernæst er der behov for at drøfte det videre forløb, så planarbejdet kommer til at afspejle 

menighedsrådets ønsker og vurderinger og fører til en plan, som menighedsrådet kan og vil følge. 

Det er vigtigt at vi får lavet en plan, som vi kan og vil bruge og arbejde videre med. Det bør derfor 

Herunder bør vi også snarest tage stilling til hvor mange og hvilke landsskabsarkitekter, vi er 

interesserede i at få tilbud fra.   

  

Skitse fra 2017 lavet af kirkegårdskonsulenten er vedhæftet.   

Referat: Jens Chr. Andersen og Margrethe Wind foreslår på næste møde landskabsarkitektfirmaer der 

kunne være emner for udarbejdelse af kirkegårdsplan  

  

8. Aktiviteter i de kommende måneder  

a. Filmaften d. 19. februar 2019  

Praktik omkring mødet aftales.  Referat: 

Der annonceres i Nytirsdag  

b. Sognemødet d. 7. marts 2019  

Lintrup  Forsamlingshus er lejet med rengøring.   

Der skal træffes beslutning om menu og leverandør af forplejning.  

Hjælpere  

Underholdning. Dorte Hundstrup har kontaktet organist Lene Bordorff, som underholder 

sammen med 2 sangere. Svar fra Lene Bordorff er p.t. ikke modtaget  
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Referat: Deltagerpris 50 kr. for voksne og Gratis Markedsrestauranten bliver bedt om at levere maden. 

Dorte H. bestiller.  Spejderne bliver bedt om at servere, de tilbydes 100 kr. pr. time pr. hjælper. Jørgen 

Hanssen opfordres til at komme og holde et indlæg.  

c. Foredrag ved Charlotte Rørth Orientering ved Dorte H.  

Referat: For dyrt hvis vi selv skal stå for det. Erik Bertelsen forhører sig hos Thomas Frank, domprovst i  

Viborg  

d. Familiegudstjeneste d. 20. marts 2019  

Referat: Næste møde  

e. Andet  

  

9. Meddelelser  

a. Minikonfirmandundervisning:   

Referat: 13 børn deltager  

b. Børne- og ungepræsten i Malt Provsti:  

 Referat: Jesus på Sønderskov  

c. Kirkegårdskonference d. 7. marts 2019 på Hotel Nyborg Strand Deltagelse:  

Referat:  Kirkegårdspersonalet deltager.  

d. Generalforsamling i SAMS d. 7. februar 2019 i Darum Sognehus, jf. DAP’en  

e. Indflytningssyn i Præstegården   

Provstiet har meddelt, at synet foregår d. 13. februar kl. 12.30  

Referat: De to formænd, Dorte Hundstrup og Henning Fisker delager.   

f. Camino Frøs Herred  

Arbejdsgruppen har bedt om input til vandreruten, som løber mellem kirkerne i Frøs 

Herred og bliver på 100 km.   

g. Kurser i SAMS. I de kommende måneder holder SAMS kurser om DAP’en, 

arbejdsgiverrollen, personalepolitik, styring af lønudgifter og om visionsarbejdet.   

h. DKM – Danmarks Kirkelige Mediecenter søger støtte hos menighedsråd m.fl. til udvikling og 

produktion af 2 film, der fortæller om en af kirkens største og sværeste højtider, pinsen, i 

børnehøjde. Filmene er sidste del af en serie til børn i alderen 5-10 år om kirkens højtider. 

Ansøgningen er sendt til menighedsrådsmedlemmerne pr. mail d. 8. januar 2019. Referat: 

Ansøgningen imødekommes ikke.  

i. Andet  

  

10. Eventuelt  

Dorte Hundstrup sørger for kaffe og kage.  

 

  

Jens Kristian Poulsen  

M e d venlig hilsen   


