d. 15. juni 2019

Lintrup-Hjerting Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 20. juni 2019 kl. 19.00 i Lintrup Præstegård, konfirmandstuen

Dagsorden – Referat – Åbent referat (punkt 3 reduceret i forhold til lukket referat)
Deltagere: Afbud fra Elizabeth Fonsmark og Margrethe Brink Wind
1. Økonomi 2019
Evt. status.
Referat:
2. Arbejder/anskaffelser 2019.
a. Affugtningsanlæg Hjerting Kirke
Referat: Anlægget er færdigmonteret.
b. Materielplads og graverhus.
i. Status.
Tegninger til projektet er vedhæftet.
Referat: Projekt sag nr. 8942 fra Arkitekten og Ingeniøren 10. 04. 2019 godkendes med den ændring at
døren i vestgavlen fjernes og erstattes med et vindue.
ii. Besøg fra Provstiudvalget.
Provstiudvalget kommer på besøg d. 22. august 2019 kl. 16.00 for at se på forholdene ved graverhuset og den nuværende materielplads, inden udvalget tager stilling til vores ønske om merbevilling til projektet.
Referat: Jens Kristian, Jens Chr. og evt. Dorte Hundstrup deltager i mødet med provstiudvalget.
c. Tæppe til orgelpulpitur.
Referat: Jens Chr. Andersen indkøber et tæppe
d. Ny flagstang og flag til Præstegården.
Referat: Jens Chr. Andersen medbringer tilbud på nyt flag og flagstang til næste fællesmøde med Sdr.
Hygum Menighedsråd.
e. Anskaffelse af el-klaver til Lintrup Kirke.
Referat: En delegation fra begge menighedsråd tager på tur for at afsøge mulighederne
f. Andet.

3. Kirkegårdsplan. (lukket punkt)
Der er modtaget tilbud fra landskabsarkitekt Signe Moos og fra landsskabsarkitekt Anne-Marie Møller om at lave en udviklingsplan for kirkegården i Lintrup.
Referat: Vi antager tilbuddet fra Signe Moos, MOOS Landskaber 12. juni. 2019
4. Hjerting Kirke
a. Møde med biskoppen om fremtiden for Hjerting Kirke.
Menighedsrådet er inviteret til møde d. 20. august 2019 kl 17.00 i Ribe Stift, hvor biskoppen
ønsker at drøfte den fremtidige anvendelse og vedligeholdelse af Hjerting Kirke. Hvad mener
menighedsrådet?
Referat: Drøftet.
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b. Borgermøde i Hjerting Forsamlingshus d. 15. august 2019.
Mødet er et formøde til mødet med biskoppen om fremtiden for Hjerting Kirke. Mødets afvikling og information om mødet drøftes.
Referat: Mødet afholdes kl. 19.00. Mødet annonceres og der er tilmelding.
c. Gudstjeneste d. 11. august 2019.
Kirkekaffe. Fordeling af opgaver.
Referat: Dorte H. medbringer kage.
5. Aktiviteter i de kommende måneder
Vores næste MR-møde er d. 28 august 2019. Bl. a. af hensyn til det kommende nummer af kirkebladet har vi brug for en plan for vores aktiviteter fra august til advent. Særlige gudstjenester er
høstgudstjeneste og allehelgensdag. Der kan også være en familiegudstjeneste/børn- og ungegudstjeneste m.m. Elizabeth er en central aktør i planarbejdet. Drøftelsen er derfor foreløbig.
Referat: Forslag på baggrund af mail fra Elizabeth Fonsmark. Høstgudstjeneste som aftengudstjeneste
med kaffe og kage. Pizzagudstjeneste først i oktober. BUSK-gudstjeneste 6. november. Sangaften med
Morten Skovsted.
a. Kirkekaffe d. 14. juli 2019. Fordeling af opgaver.
Referat: Dorte H. medbringer kage.
6. Landsbyfestgudstjeneste og friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.
Evaluering.
Referat: God aften til landsbyfesten. Vi foreslår at fastholde kaffen i festteltet til næste år. God friluftsgudstjeneste i Præsteskoven.
7. 1. maj og grundlovsdag.
Er disse dage fridage med løn eller almindelige arbejdsdage?
Bilag om regler om arbejde 1. maj og grundlovsdag er vedhæftet.
Referat: Gravermedhjælperen får efter omstændighederne løn 1. maj og 5. juni 2019. Fremover ydes der
ikke tjenestefrihed med løn på de nævnte datoer.
8. Kirkeværgens opgaver
Da der er en vis usikkerhed om kirkeværgens opgaver, drøftes kirkeværgens opgaver og afgrænsningen af disse. Til orientering er vedhæftet vedtægter for kirkeværge og kontaktperson.
Referat: De aktuelle og vedtagne vedtægter lægges ind på DAPen. Efter sommerferien tages vedtægterne
op.
9. Meddelelser
a. Kurser
Referat: Orientering
b. Udmelding fra Kirkeministeriet om pris- og lønindeks og ny ferielov
Se meddelelse på DAP’en
c.
d. Frivillighed.
Opsamling fra Borgerforeningen. Se meddelelse på DAP’en d. 2. maj 2019.
Referat: Vi skal have frivillighed drøftet på et senere møde.
e. Personalepolitik
Skal vi lave en personalepolitik?
Referat: Drøftes til personalemøde
f. Andet
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10. Eventuelt.

Jens Kristian sørger for kaffe og kage.
Med venlig hilsen
Jens Kristian Poulsen
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