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d. 23. august 2019 

Lintrup-Hjerting Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 

Onsdag d. 28. august 2019 kl. 19.00 – 21.00 i Lintrup Præstegård, konfirmandstuen 

Dagsorden /Referat 

Deltagere:  Afbud: Elizabeth Fonsmark og Dorthe Schilling (medarbejder rep.) 

1. Økonomi.  
Godkendelse af statusrapport for 2. kvartal 2019. Kvartalsrapport og rapporten budget, formål pr. 
30. juni 2019 er vedhæftet dagsordenen. Rapporten viser et driftsunderskud på 20.232 kr. medio 
2019, og at der medio 2019 var likvide beholdninger på 1,062 mio. kr. primært som følge af ud-
skudte arbejder. 
Dorte Hundstrup udsender inden mødet et oversigtspapir med hovedpunkter om menighedsrådets 
økonomi ult. juni 2019.  

Referat:  Kvartalsrapport for 2. kvartal er godkendt 

2. Restancer (lukket punkt). 
 

Referat: Sagen er udsat 

 

3. Abonnementer hos Skovbo Data. 
Skovbo Data har pr. mail bedt os tjekke vores abonnementer. Moduler, som ikke længere bruges, 
kan opsiges inden 1. september 2019. Drøftelse v. Dorte om abonnementer, som kan opsiges 
 

Referat: Abonnementerne hos Skovbo Data videreføres uændret. 
 Adgange til kirkenettet opdateret til indberetning 1. sep. 2019 

 
 

4. Arbejder/anskaffelser 2019. 
a. Nyt gulvtæppe ved orglet i Lintrup Kirke. 

Der er modtaget et tilbud på Kr. 5.785 for nyt tæppe, inkl. afmontering af det gamle tæppe og 
montering af det nye tæppe. Tæppet er af samme slags, som det der er i motionsrummet i Lin-
trup Aktivitetscenter.  
Til beslutning. 

Referat: Tilbuddet fra Gulvbil ApS fra 25. juni 2019 antages 

 

b. Anskaffelse af el-klaver til Lintrup Kirke. 
I forlængelse af tidligere beslutning i menighedsrådet har organist Ulla V., Jens Chr. A. og Mar-
gith C. set på el-klaverer i Esbjerg. Ulla V. mener, at menighedsrådet skal købe et Yamaha, jf. 
vedhæftede bilag. Klaveret koster 12.299 kr. Hertil kommer en klaverbænk til ca. 700 kr. og evt. 



98 
 

fragt – i alt ca. 13.000 kr.  
Til beslutning. 

Referat: Der indkøbes klaver til 12.299 kr. plus klaverbænk hos 4Sound Esbjerg 

c. Tyveri af trailer. 
Kirkegårdens trailer er blevet stjålet omkring 1. august og er ikke dukket op igen. Da graverne 
ikke kan undvære en trailer, bl.a. ved arbejder med maskiner på Hjerting Kirkegård, er der an-
skaffet en ny trailer, som har kostet 18.000 kr. Der er desuden tegnet særskilt forsikring på trai-
leren, da den fælles forsikringsordning for kirker ikke har givet en tilfredsstillende dækning af 
tyveriet.  
Til godkendelse.  

Referat: Der er indkøbt ny trailer hvortil der er tegnet forsikring, hvilket tages til efterretning. 

d. Overvågning af materielpladsen ved Lintrup Kirke. 
Naboen til graverhuset, Mads Meiltoft, har foreslået, at der opsættes overvågningsanlæg på 
materielpladsen. Naboen oplyser, at der jævnligt går ”mystiske” personer rundt på pladsen, og 
er indforstået med (løfte om skriftligt tilsagn), at der opsættes kamera, som peger ind mod 
hans ejendom. Prisen for 4 kameraer og harddisk fra Svane-el.dk er 4.000 kr.   
Til drøftelse.  

Referat: Sagen udsat. Jens Chr. Andersen undersøger sagen yderligere. 

 
e. Materielplads og graverhus. 

Provstiudvalget var d. 22. august på besigtigelse, inden udvalget tager stilling til vores ansøg-
ning om bevilling til ombygning af graverhuset og supplerende byggeri af skur til maskiner og 
materiel. 
Til orientering. 

Referat: Jens Kristian Poulsen kontakter provstiet for at få afklaret, hvad der skal ske herfra i forhold til 
materialeplads og ombygning af graverhus.  

Jens Chr. Andersen indhenter to tilbud på udskiftning af taget på graverhuset 

 
f. Affugtningsanlæg Hjerting Kirke. 

Munters, som har leveret anlægget, har justeret anlægget og vil undersøge, om der er mulig-
hed for fjernbetjening/-styring af anlægget. Elektrikeren har lavet nogle afsluttende monte-
ringsarbejder på anlægget. Desuden har tømreren lavet en stige til kirkeloftet, hvor affugtnings-
anlægget er placeret.  
Til orientering. 

Referat: Der arbejdes på mulighed for overvågning 

 
g. Andet. 

5. Manglende vedligeholdelse af gravsted (lukket punkt). 
 

Referat: Sagen er ikke længere aktuel. 

6. Kirkegårdsplan for Lintrup Kirke.  
Landskabsarkitekt Signe Moos er efter sommerferien gået i gang med arbejdet på en ny kirkegårds-
plan for Lintrup Kirke og skal have afsluttet arbejdet inden udgangen af 2019. Inden arbejdet afslut-
tes, skal der holdes et borgermøde. Tidspunktet for borgermødet skal aftales med arkitekten, men 
bør holdes inden december. 
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Signe Moos har p.t. efterlyst et bud på antallet af bisættelser/begravelser fremover og på andelen 
af urnenedsættelser. Baggrunden for spørgsmålet er, at der i perioden 2014-208 har været en væ-
sentlig forskel mellem antallet af begravelser/bisættelser på kirkegården (30 afdøde) og antallet af 
døde i Lintrup Sogn (11 døde). Jeg prøver at finde nogle tal frem inden mødet. 
Til drøftelse. 

Referat: Signe Moos deltager i næste menighedsrådsmøde. Foreløbig er der aftalt borgermøde om kirke-
gårdplan 21. nov. 

7. Ikke-folkekirkemedlemmers brug af kirken. 
Menighedsrådet har modtaget et spørgsmål om ikke-folkekirkemedlemmers brug af kirken ved be-
gravelse/bisættelse af en afdød, som ikke er medlem af folkekirken.  
Efter loven om begravelser og ligbrænding kan ikke-medlemmer begraves/bisættes ved en borger-
lig begravelser uden medvirken af præst. Om brug af kirken gælder, at menighedsrådet kan tillade, 
at kirken benyttes til andre kirkelige formål end gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Hvis 
der er tale om ikke-kirkelige formål, kræves desuden biskoppens tilladelse.  
Betaling for brug af kirken ved særskilte kirkelige handlinger, kirkelige møder m.v. fastsættes i en 
vedtægt, der udfærdiges af menighedsrådet og godkendes af provstiudvalget. For brug af kirken til 
ikke-kirkelige handlinger ydes en betaling, som fastsættes af provstiudvalget efter forhandling med 
menighedsrådet.   
Til drøftelse. 

Referat: Drøftet 

8. Fremtiden for Hjerting Kirke. 
Opfølgning af borgermødet i Hjerting d. 15. august og mødet i Ribe Stift d. 20. august 2019 om Hjer-
ting Kirke. Jeg har tidligere udsendt et udkast til referat af mødet i Hjerting. På mødet i Stiftet blev 
det aftalt, at Menighedsrådet skal lave et kort (stikords)notat om vores ønsker til ændringer/reno-
veringsarbejder af kirkerummet og kirkeklokken. Papiret skal bruges ved et kommende konsulent-
besøg i kirken, hvor bl.a. Nationalmuseet og den kgl. bygningsinspektør deltager. Jeg vil forsøge at 
lave et kort papir til Stiftet om dette inden mødet.  
Til drøftelse.  

Referat: Papiret justeret og godkendt 

 

9. Kirkeværgens opgaver. 
Punktet vedrører snitfladen mellem kirkeværgens og kontaktpersonens opgaver i forhold til medar-
bejderne. Der henvises til vedtægterne for kirkeværgen og kontaktpersonen, som findes i DAP’ens 
arkiv. 
Til drøftelse.   

Referat: Udsat 

 
 

10. Aktiviteter i den kommende tid. 
a. Konfirmandindskrivning d. 8. september 2019. 

Fordeling af opgaver. 
Referat: Conni og Dorte står for det praktiske med mad og kaffe i konfirmandstuen. Maden bestilles hos 
Anita Gryager 

 
b. Høstgudstjeneste d. 22. september 2019.  

i. Fordeling af opgaver. 
Referat: Dorte Hundstrup laver æblekage. Andre tager kaffe og te med 
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ii. Evt. indsamling. 
Referat: 

 
c. Pizzagudstjeneste d. 24. september 2019. 

Fordeling af opgaver. 
Referat: Erik laver annonce 

 
d. Andet 

 
11. Meddelelser. 

a. Møde i Borgerforeningen om frivillighed. 
Ved mødet d. 14. august 2019 blev det bl.a. aftalt, at Borgerforeningen bl.a. arbejder videre 
med  

i. Frivillighedsbank-idéen (der skal nedsættes et udvalg). 

ii. To-sprogede! Hvordan får vi dem med? 

iii. Frivillighedsdag. Der laves et forslag med pris osv. Så må man se, hvor mange for-

eninger der vil være med. 

Fra menighedsrådet deltog Jens Chr. og Jens Kr. (som borgerforeningsrepræsentant).  
b. Menighedsrådsvalg 2020. 

Fra 2020 kommer der nye regler om valg af menighedsrådet, som indebærer, at der skal 
holdes et orienteringsmøde d. 12. maj 2020, og at orienteringsmødet skal holdes sammen 
det årlige borgermøde. Opstillingsmødet – nu valgforsamling - holdes d. 15. september 
2020. Hvis der inden for en frist på 4 uger efter opstillingsmødet anmeldes en kandidatliste 
med stillere, skal der holdes valg d. 17. november 2020. Brug af valgforsamling som hoved-
regel ligner den fremgangsmåde, som er brugt ved valg til menighedsrådet for Lintrup-Hjer-
ting. Med lovændringen kan valgperioden med biskoppens godkendelse desuden ændres 
fra 4 år til 2 år.  

c. Kurser i SAMS regi. 
d. Andet. 

 
12. Eventuelt. 

 
 

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


