d. 23. marts 2019

Lintrup-Hjerting Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 28. marts 2019 ca. kl. 20.00 – umiddelbart efter fællesmødet med Sdr.
Hygum Menighedsråd - i Lintrup Præstegård, konfirmandstuen

Dagsorden - Referat
Deltagere:
1. Økonomi.
a. Regnskab 2018.
Godkendelse af regnskab 2018. Regnskabet skal sendes til Provstiudvalget senest med udgangen af marts 2019.
Dorte Hundstrup udsender bilag inden mødet.
Referat: Regnskabet med stempel, Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 65370158, Regnskab
2018, Afleveret d. 18-03-2019 08:55, er gennemgået og godkendt

b. Bilag til Regnskabsinstruks for menighedsrådet
Bilaget til instruksen ajourføres. Dorte Hundstrup udsender inden mødet forslag til justeringer af bilaget.
Referat: Bilaget til instruks godkendt og underskrevet.
2. Budget 2020
Provstiudvalget har d. 18. marts 2019 meddelt, at de foreløbige bevillinger for 2020 fastsættes
uændret i forhold til 2019 og tidligere år, idet der ikke foretages nogen regulering for løn- og prisstigninger. Dermed videreføres udhulingen af Menighedsrådets bevillinger, som er foregået over en
årrække. Fastlåsningen betyder i reale termer ca. 20.000 kr. i årlig reduktion. Provstiudvalget har
indkaldt formænd og kasserere er indkaldt til budgetseminar d. 9. april 2019. Til orientering.
3. Projekter i 2019.
a. Nyt tag på graverhuset
Referat: Arkitekt Bøgedal er ved at udfærdige udbudsmateriale
b. Ny materielplads ved graverhuset
Referat:
c. Affugtningsanlæg i Hjerting Kirke
Status.
Referat: Der er endnu ikke fremsendt noget tilbud fra Garders-El.
4. Vedligeholdelsesarbejder og istandsættelser i 2019
a. Menighedsrådet skal hvert år hold bygningssyn og over kirker og kirkegårde. Den

bygningssagkyndige skal medvirke.
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Referat: Bygningssyn aftalt til 16. april kl. 10.00
b. Kirkegårdsmuren ved Hjerting Kirke

Arbejdet blev ikke udført i 2018.
Referat: Afventer bygningssyn.
c. Kalkning af de to kirker

Referat: Afventer bygningssyn.
d. Vandskade på loftet ved Lintrup Kirke

Referat: Afventer bygningssyn.
e. Malerarbejder

Maling af døren til Lintrup Kirke og reparationsarbejder på kirkebænk i Lintrup Kirke, som har fået vandskade.
Referat: Afventer bygningssyn.
f.

Redskabsophæng på Lintrup Kirkegård
Forslag om nyt ophæng til haveredskaber for kirkegårdens brugere. Det nuværende ophæng har kun plads til et haveredskab. Anskaffelse af nye/supplerende haveredskabet til
brugerne på kirkegården.

Referat: Der indkøbes nye haveredskaber
g. Andet: Indkøb af stenstikker til opgravning af planter.

Referat: Dorte Schilling og Jens Christian Andersen undersøger sagen i Sdr. Hygum.
5. Kirkegårdsplan for Lintrup Kirke

Opfølgning på kirkegårdsbesøg. Beslutning om indhentning af tilbud fra af landsskabsarkitekter eller lignende til at lave en plan for udvikling af kirkegården ved Lintrup Kirke.
Referat: Vi laver aftaler om orienterende møde med to firmaer Anne Marie Møller og Moos.
6. Aktiviteter
a. Sognemødet d. 7. marts 2019
Evaluering

Referat: Bespisningen er blevet dyrere. Ellers godt
b. Familiegudstjeneste d. 20. marts 2019
Evaluering
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Referat: Fint
c. Kirkekaffe d. 7. april

Referat: Jens Chr. Jens Kr. og Conny tager kaffe og kage
d. Flagning ved gudstjenester
Der er modtaget et ønske om flagning ved gudstjenester

Referat: Der flages til alle gudstjenester
e. Sangaften
I forbindelse med beslutningen om indkøb af 100 Salmer blev det drøftet, om der skal holdes en sangaften, hvor der er fokus på de nye salmer.

Referat: Sangaften til efteråret evt. i Hjerting Kirke
f.

Kirkeklokken i Lintrup Kirke bliver 125 år i 2019
Menighedsrådet har modtaget tilbud om foredrag og eller udendørs kirkeklokkekoncert i
anledning af kirkeklokkens 125 års jubilæum.

Referat: Udsættes til næste møde.
g. Andet

7. Meddelelser.
a. Overnatning i Hjerting Kirke
Biskoppen har givet tilladelse til, at en gruppe FDF’ere må overnatte i kirken d. 20-21. april.
Trekanten Brand har ikke haft indvendinger mod overnatning i kirken, blot der er en brandalarm i kirken og vand til slukning af eventuel ild. Næste skridt er at få fastsat en betaling
for brugen af kirken. Brugen skønnes kun at indebære minimale udgifter for menighedsrådet. Betalingen fastsættes af Provstiudvalget efter forhandling med Menighedsrådet.

Referat: Betaling aftales med provstiudvalget
b. Møde med biskoppen om Hjerting Kirke
Biskoppen har indkaldt menighedsrådet til møde i Stiftet d. 20. august 2019 om den fremtidige anvendelse og vedligeholdelse af Hjerting Kirke, jf. biskoppens brev af 19. marts
2019. Menighedsrådets forberedelser til mødet drøftes.

Referat: Vi overvejer et borgermøde med beboerne i Hjerting midt i august.
c. Genforeningsarrangement med Sigurd Barrett
Grænseforeningen og Sigurd Barrett tilbyder koncerter for børn og for voksne om genforeningen i første halvdel af 2020. Der arbejdes med at få Sigurd til at give en koncert for børn
og en koncert for voksne i marts 2020. Det foreløbige budget for arrangementet lyder på
30.000 – 35.000 kr. Foreninger m.fl. er blevet spurgt om de ønsker at være med til arran-
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gementet og bidrage økonomisk. Foreløbig er der modtaget tilsagn fra Kulturelt Samråd i
Vejen Kommune om et tilskud på 10.000 kr. Menighedsrådets holdning drøftes.

Referat: Orientering om arbejdet med arrangementet ved Jens Chr.
d. Kurser m.v.
Der er kursus om DAP’en – den digitale arbejdsplads – i Ribe d. 23. april 2019.

Referat:
e. Andet
8. Eventuelt
Med venlig hilsen

Jens Kristian Poulsen
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