d. 19. juni 2020

Lintrup-Hjerting Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 19.00
Konfirmandstuen, Lintrup Præstegård

Dagsorden / Referat
Deltagere: Afbud fra Dorthe Schilling
1. Økonomi
Status for økonomien ult. maj 2020.
Til orientering.
Referat: Kort orientering, taget til efterretning
2. Arbejder i 2020
a. Materielplads og ombygning af graverhus
Afventer myndighedsbehandling. Der søges om tilslutning til at indhente tilbud på arbejderne, når myndighedsgodkendelserne foreligger.
Referat: Når den endelige godkendelse foreligger, kan arkitekten indhente tilbud fra håndværkerne.
b. Affugtningsanlæg i Lintrup Kirke.
Der afventes myndighedsbehandling. Målinger af luftfugtigheden i kirken viser, at luftfugtigheden nogle dage er 85 pct.
Referat: Afventer myndighedsbehandling
c. Den østlige brostensbelagte indgang til kirkegården er sunket flere steder, specielt i
den del, der ligger nærmest parkeringspladsen. Spørgsmålet er, om hele indgangen til
kirkediget skal lægges om, eller om det er tilstrækkeligt med en mindre reparation. Det
har ikke været muligt at få priser for arbejdet til menighedsrådsmødet. Der henvises til
vedhæftede bilag.
Referat: Jens Chr. Andersen indhenter pris på omlægning af hele den brostensbelagte indgang.
d. Indramning af arealet til urnegrave
Graveren beder om tilladelse til at sætte stålkanter rundt om det areal, som udlægges
til urnegrave. Der er for nyligt nedsat en urne i arealet. Arealet er en del af den nye kirkegårdsplan, som fortsat er under myndighedsbehandling.
Referat: Afventer provstiudvalgets godkendelse af kirkegårdsplan

3. Råderet over areal på multibanen ved Lintrup Aktivitetscenter.
Efter multibanen blev anlagt i 2015, har det vist sig, at ca. 2 meter af banens sydøstlige hjørne
ligger på jord, der tilhører menighedsrådet. Vejen Kommune er interesseret i, at der bliver indgået en aftale mellem menighedsrådet og Lintrup Aktivitetscenter om brugsretten til det pågældende jordstykke. Sagen drøftes. Der henvises til vedhæftede bilag.
Referat: Lintrup Aktivitetscenter kan anvende det omtalte areal som hidtil foreløbig frem til 2030
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4. Forslag fra Camino Frøs om bænk og bord valg af bord og bænk ved Hjerting Kirke.
Menighedsrådet har ved mødet d. 13. maj godkendt en anmodning om opstilling af bord og
bænk ved Hjerting Kirke, forudsat bord og bænke samt placering af disse kan godkendes af menighedsrådet. Camino Frøs har herefter fremsendt et forslag om hvilket bord og hvilken bænk,
der ønskes opstillet. Der henvises til vedhæftede billede.
Referat: Menighedsrådet ønsker at bord- og bænkesættet er flytbart og lettere.
5. Menighedsrådsvalg 2020.
Orienteringsmødet skal holdes senest d. 21. august og kan holdes sammen med det årlige menighedsmøde. Orienteringsmødet skal være annonceret senest 14 dage før mødet. Der skal tages stilling til dato, sted og eventuel bespisning.
Mødets dagsorden er fastsat af Kirkeministeriet og skal indeholde følgende punkter:
1. Velkomst ved menighedsrådet.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og
debat.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater
og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
Der er behov for at aftale, hvordan mødet afvikles, og hvordan opgaverne ved mødet fordeles.
Drøftelse om opstilling af kandidater.
Referat: Mødet bliver tirsdag d. 18. august kl. 18.00. i Lintrup Forsamlingshus. Der bestilles
smørrebrød fra Anita Delikatesser. Spejderne bliver spurgt angående servering. Jens Christian
Andersen bliver foreslået som dirigent. Punkt 3-4 står Jens Kristian for. Punkt 5 står Dorte
Hundstrup og Jens Chr. Anders for. Punkt 6-8 står valgbestyrelsen for.
6. Opfølgning af personalemødet d. 6. marts 2020 og den godkendte APV’en.
Efter godkendelsen af APV’en d. 26. maj 2020 udestår der nogle punkter, der skal afklares. Det
drejer sig om følgende:
a. Principper for god kommunikation mellem menighedsråd og medarbejdere.
Punkter er udsat fra mødet d. 26. maj 2020.
Referat: Conni Hansen laver et forslag til personalehåndbog for Lintrup-Hjerting Menighedsråd
b. Arbejdsdelingen mellem kontaktperson, kirkeværge og kasserer.
sagen er udsat fra d. 26. maj. Udgangspunktet er, at det alene er kontaktpersonen, der
varetager menighedsrådets opgaver som arbejdsgiver over for medarbejderne. Det
drøftes, om der er behov for justeringer eller præciseringer i vedtægterne, specielt vedrørende graverne.
Referat: Drøftet
c. Personalepolitik
Det drøftes om menighedsrådet skal have en formuleret personalepolitik/personale-
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håndbog, bl.a. for at sikre vidensoverdragelse fra gammelt til nyt menighedsråd. Landsforeningen af Menighedsråd har lavet en vejledning om personalepolitik, der på nogle
kan tjene til inspiration for et evt. arbejde. Der henvises til vedhæftede bilag.
Referat: Conni Hansen udarbejder forslag til personalehåndbog for Lintrup-Hjerting Menighedsråd
7. Samarbejdet i menighedsrådet
Der var umiddelbart før pinse en meningsudveksling pr mail mellem menighedsrådsmedlemmerne om formandens pålæg til graverne om, at der til pinsen skulle ske synlige fremskridt i
renholdelsen uden for kirkediget i Lintrup. Sagen drøftes.
Referat: Drøftet
8. Kirkeblad
Næste nummer af kirkebladet har deadline til bogtrykkeren d. 5. august og udkommer d. 25.
august. Bladet skal dække perioden primo september til ult. november. Da næste fællesmøde
er den 19. august og næste MR-møde er den 26. august, er der behov for inden sommerferien
at drøfte emner til indhold og fordeling af opgaver. Herunder er der behov for at drøfte, hvilke
aktiviteter, der planlægges for efteråret efterårets aktiviteter
Referat: Drøftet
9. Meddelelser og gensidig orientering.
Referat: Vejen Billedskole sætter et telt op ved Viggos Søer i forbindelse med sommerbilledskole i uge
32-34
10. Eventuelt

Conny sørger for kaffen.
Med venlig hilsen

Jens Kristian Poulsen
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