d. 17. maj 2019

Lintrup-Hjerting Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 22. maj 2019 kl. 18.30 i Lintrup Præstegård, konfirmandstuen

Dagsorden /Referat
Deltagere: Ingen afbud
1. Kirkegårdsplan for Lintrup Kirke
Landsskabsarkitekt Anne-Marie Møller fra Aarhus kommer til dette punkt, hvor hun vil fortælle,
hvad hun/hendes firma kan tilbyde i forhold til en ny kirkegårdsplan. Landskabsarkitekt Signe
Moos, Kolding deltog på tilsvarende måde i menighedsrådsmødet d. 1. maj 2019. Jeg vedhæfter et
notat med oplysninger om Lintrup Kirkegård, som er sendt til begge landsskabsarkitekter. Oplysningerne i skemaet er baseret på et spørgeskema, som Anne-Marie Møller har sendt. Begge landsskabsarkitekter har desuden modtaget en fotoserie med 39 fotos af kirkegården taget fra forskellige vinkler og verdenshjørner.
Landskabsarkitekterne har naturligvis også brug for at vide, hvad vi vil lægge vægt på, når vi skal tage stilling til, hvilken landskabsarkitekt vi foretrækker. Her er mit forsøg:
• Kirkegården skal se pæn og indbydende ud både på kort og lang sigt
• Skal beplantningen være åben med lav beplantning og have få høje træer, eller skal
den være mere lukket med høje buske og træer og afskærmet for indblik?
• Skal gravstederne samles i en begrænset del af kirkegården eller skal de spredes i
øer?
• Skal der være steder med bænke o.l. for ophold og meditation?
• Hvordan skal urnegravstederne placeres?
• De anonymes gravsted. Skal det markeres med beplantning/udsmykning, eller skal
det som i dag blot være en anonym græsplæne?
• Hvordan vil landsskabsarkitekten inddrage menighedsrådet i udarbejdelsen af planen? Vil vi inddrages i landskabsarkitektens overvejelser, inden planen er færdig?.
• Hvordan kan vi gennemføre planen, især hvad skal vi lave de første (5) år og i de næste etaper?
• Bliver kirkegården lettere at passe?
• Referencer for lignende arbejder.
• Prisen for arbejdet.
• Hvornår kan landsskabsarkitekten levere den færdige plan?
Det er vigtigt at de to landskabsarkitekter, som skal byde på opgaven, behandles ens. Det er derfor
vigtigt, at vi er stiller de samme spørgsmål og giver de samme oplysninger til begge. Afleveringsfristen for tilbud er d. 14. juni 2019, så vi kan tage stilling til valg af landsskabsarkitekt ved MR-mødet
d. 20. juni 2019.
Referat: Anne Marie Møller afgiver tilbud på udviklingsplan senest d. 14. juni.
2. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019.
Til godkendelse. Kvartalsrapporten er behandlet ved menighedsrådsmødet d. 1. maj og ved fællesmødet d. 14. maj 2019. Bilag er udsendt til mødet d. 1. maj 2019.
Referat: Godkendt og underskrevet
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3. Arbejder/anskaffelser 2019.
a. Arbejder ved graverhus. Status
Referat: Jens Christian Andersen får Søren Bøgedal fra Arkitekten og Ingeniøren til at arbejde videre med
skitseprojekt 22. maj.
b. Affugtningsanlæg Hjerting Kirke. Status
Referat: Projektet er i gang
c. Andet
Referat: Klaver: Elizabeth Fonsmark får Ulla Volsgård til at komme med et udspil på pris på klaver.
Elizabeth Fonsmark og Jens Christian Andersen undersøger behov for og priser på AV-udstyr til kirken.
Stearinlys: Den Jyske Gørtler kommer og afgiver tilbud på glas til stearinlys

4. Budget 2020.
Fortsat drøftelse af forslag til budget for 2020, som skal afleveres til Provstiudvalget senest d. 1. juni 2019.
Den udmeldte ramme indeholder ingen pris- og lønregulering for den forventede pris- og lønudvikling fra 2019 til 2020, ligesom der heller ikke er foretaget nogen pris- og lønregulering i tidligere år.
Provstiudvalget har dog åbnet op for, at der kan indsendes et budgetforslag, som overstiger den
udmeldte ramme, forudsat overskridelsen er begrundet. Diskussionen på mødet vil derfor i høj
grad dreje sig om, hvilke begrundede merudgiftsforslag vi vil optage i det budgetforslag, som vi
sender til Provstiudvalget. Dorte Hundstrup udsender bilag til dette punkt.
Mødet d. 29. maj er reserveret til den formelle godkendelse af budgetforslaget.
Referat: Budgetforslaget behandlet og rettet til. Det vedtages endeligt på mødet 29. maj kl. 15.00
5. Aktiviteter i de kommende måneder.
a. Kirkekaffe d.26. maj 2019.
er flyttet fra d. 19. maj. Praktik.
Referat: Opgaver fordelt
b. Landsbyfestgudstjeneste d. 5. juni 2019.
Flyttes til Lintrup Forsamlingshus på grund af folketingsvalget
Referat: Dorthe Hundstrup undersøger om det er muligt at flytte kaffen til Festteltet. Dorthe Hundstrup
bestiller kage.
c. Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag d. 10. juni 2019.
Aftale om praktik.
Referat: Jens Christian Andersen står sammen med landsbypedellerne for alterbord. Dorthe Sc står for
kirkeklokke
d. Andet.
Referat: Lisbet er vikar som kirketjener ved gudstjenesten d. 11. aug.
6. Meddelelser
a. Sognepræsten.
Referat:
b. Personalepolitik.
Der har i SAMS-regi været afholdt kursus om personalepolitik. Kurset og Landsforeningen lægger op til, at menighedsrådet bør udarbejde en personalepolitik. Eventuel opfølgning.
Referat: Udsat
c. Referat fra møde i klyngegruppen for sogne i tidligere Rødding Kommune.
Jens Christian Andersen har d. 8. april udsendt mail med referat fra klyngegruppemødet d. 3.
april 2019.
Referat: Orientering
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d. Nye aftale om IT og telefoni
Se DAP’en
Referat: Orientering
e. Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift holder årsmøde d. 4. juni i Esbjerg, jf. DAP’en
Referat:
f. Andet.
Referat: Tidligere elever fra den nedlagt Hjerting Skole, kan bruge Hjerting Kirke. Ulla Volsgård medvirker
som organist.
15. august er der borgermøde i Hjerting Forsamlingshus om fremtiden for Hjerting Kirke.
7. Lukket punkt.
a. Lønsag. Fortsat drøftelse.
Referat: Lukket punkt
8. Eventuelt.
Jens Christian sørger for kaffe og kage.
Med venlig hilsen
Jens Kristian Poulsen
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