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d. 20. februar 2020 

 

Lintrup-Hjerting Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 

Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 17.00 i Lintrup Præstegård, konfirmandstuen 

Dagsorden /Referat 

Deltagere: Ingen afbud 

1. Lydanlæg, video og teleslynge til Lintrup Kirke 
Det drøftes, om det gamle lydanlæg skal udskiftes og opdateres med video-udstyr. Tilbud på 
udstyr er vedhæftet dagsordenen. Dette punkt og punkt 2 starter i Lintrup Kirke k. 17.00, hvor-
efter mødet fortsætter i konfirmandstuen. 
Referat: Forslaget indgår i arbejdet med budget 2021 
 
 

2. Affugtningsanlæg til Lintrup Kirke  
Som tidligere oplyst er der opstået fugtproblemer ved orglet i Lintrup Kirke, efter at kirkens vin-
duer er blevet udskiftet. Kirkeministeriets varmekonsulent har været besøg i kirken d. 3. okto-
ber og foreslået, at der installeres et automatisk affugtningsanlæg svarende til anlægget i Hjer-
ting Kirke. Udgifterne ved installation af affugtningsanlæg er budgetteret til i alt 75.500 kr. inkl. 
moms, men ekskl. udgifter til arkitekt og ingeniør. Udgifterne omfatter: 
 

a. Affugtningsanlæg. Tilbud fra Munters   58.000 kr. inkl. moms  
b. El-arbejder. Kabeltrækning  10.000 kr. inkl. Moms 
c. Tømrerarbejder     7.500 kr. inkl. moms  
d. Udgifter i alt   75.500 kr. inkl. Moms 

Affugteren (MCS300) placeres til venstre på kirkeloftet, når man træder ned ad de 3 trin på 
loftet. Tørluften føres fra affugteren via en kanal ned gennem et eksisterende hul til orgel-
rummet. Procesluften (eller returluften) cirkulerer tilbage til affugteren fra den anden ende 
af kirkerummet og via kanal på loftet. Den våde luft ledes til det fri, mens luft til regenerering 
tages direkte fra loftet. Affugteren styres via en elektronisk hygrostat RH98 med separat 
fugtføler, der placeres ved det eksisterende hygrometer 

Referat: Projektet indsendes til Malt Provsti og Ribe Stift og søges finansieret gennem § 5 
midler.  
 

3. Regnskab 2019 
Behandling af forklaringer til regnskab 2019. Godkendelse af regnskabet afventer i øvrigt fæl-
lesmødet med Sdr. Hygum om regnskabet for Præstegården. Dorte Hundstrup udsender bilags-
materiale om dette punkt til mødet. 
 
Referat: Forklaringen gennemgået og justeret. 
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4. Kirkegårdstakster 
a. Provstiudvalget har meddelt, at kirkegårdstaksterne for Malt Provsti skal genberegnes. Tak-

sterne, som er fælles for alle kirker i provstiet, er senest beregnet i 2016, og er efterfølgende 
alene blevet reguleret for pris- og lønudviklingen. Til brug ved besvarelsen har Kirkeministeriet 
udarbejdet et skema/regneark. Vores bidrag skal afleveres til Provstiet senest d. 30. april 2020, 
jf. mail fra Provstiet d. 10. februar 2020.  
Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med graver, kirkeværge, kasserer og graver til 
at udarbejde menighedsrådets bidrag.  
 
Referat: Der nedsættes et udvalg med kirkeværger, kasserer, graver og formand. Udvalget 
afholder møde onsdag d. 11. marts kl. 13.00 
 

b. Takstblad 2020. 
 
Referat: Tages op på mødet i takstudvalget d. 11. marts. Se punkt 4.a. 
 

5. Sigurd Barrett genforeningskoncert d. 18. marts 2020 
Vi har ikke taget stilling til, hvor meget vi vil give i tilskud til koncerten. Mit forslag er at vi giver 
tilsagn om et tilskud på indtil 5.000 kr. 
 
Referat: Menighedsrådet yder et tilskud på 2000 kr. 
 
 

6. Nødlidende gravsted 
Graverne har modtaget et ønske om at få lov til at nedlægge et urnegravsted.  
v. Dorthe Schilling. 
 
Referat: Der gives afslag på ønsket 
 
 

7. Hjerting Kirke 

a. Klokkestabel og fornyelse af kirkerummet 
Status. 

Referat: Fremstillingen af sagen omkring fornyelse af kirkerummet er sendt til provstiet. Pro-
blematikken omkring klokken udsættes til næste møde.  

 

b. Andet  

 

8. Anskaffelser og vedligeholdelsesarbejder 2020 
Menighedsrådet skal hvert år inden 1. oktober holde syn over kirken og kirkegården. Den byg-
ningssagkyndige skal medvirke. Vi plejer at holde bygningssynet i foråret, inden arbejdet med 
bygningsvedligeholdelse m.v. igangsættes, og inden budgetønsker og budgetforslag for det 
kommende år udarbejdes.  

Referat: Tirsdag d. 24. marts kl. 10.00. Mødet begynder i Hjerting 
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9. Alterlysestager i Lintrup Kirke 
Der har tidligere været drøftet forslag om at fjerne lysestagerne, som står på altret i Lintrup 
Kirke. Ved mødet den 25. september 2019 blev sagen udsat. 

Referat: Udsættes ind til videre. 

 
 

10. Menighedsrådsvalg 2020 
a. Borgermøde d. 12. maj 2020. 

Status. 

Referat: Mødet afholdes d. 12. maj 2020. 

b. Valgperiodens længde. 
Hvis menighedsrådet ønsker en valgperiode på 2 år, skal en begrundet ansøgning sen-
des senest 1. marts 2020 til biskoppen vedlagt en udtalelse fra provsten. 

Referat: Valgperioden fastholdes på 4 år. 

c. Antallet af menighedsrådsmedlemmer. 
Efter menighedsloven skal sogne med fælles menighedsråd – som Lintrup og Hjerting - 
mindst have 5 medlemmer, heraf mindst 1 medlem fra hvert sogn, og højst 10 med-
lemmer. Antallet af medlemmer er i indeværende periode 6 folkevalgte, heraf 1 med-
lem fra Hjerting. Antallet af medlemmer, som skal vælges for den kommende periode, 
skal indberettes til valgsystemet senest 1. maj 2020.  

Referat: Antallet af menighedsrådsmedlemmer fastholdes. 

d. Mål og retningslinjer for Menighedsrådets virksomhed 2017-2021. 
Menighedsrådet holdt i efteråret 2017 et miniseminar om en udviklingsplan for menig-
hedsrådets virksomhed. Drøftelsen blev udmøntet i et papir om mål- og retningslinjer 
for Menighedsrådets arbejde i valgperioden. Noget er vi kommet videre med, andet 
lader noget tilbage, og andet igen har vi slet ikke arbejdet med.  
Evaluering. 

Referat: Mål og retningslinjer drøftet. 

 
 

11. Konfirmationsdage i de kommende år. 
Der er behov for at informere om konfirmationsdatoerne for flere år  frem i tiden. I Lintrup 
Kirke holdes konfirmationen normalt 1. søndag efter påske og den efterfølgende søndag i Hjer-
ting, medmindre dagen falder sammen med konfirmationen i Sdr. Hygum, hvor konfirmationen 
holdes den første søndag i maj. 
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Referat: Udsættes til næste møde 

 
 

12. Aktiviteter 
a. Foredrag med Thomas Frank d. 23. januar 2020. 

Evaluering. 

Referat: God aften 

 

b. Sangaften d. 20. februar 2020. 
Evaluering. 

Referat: God aften 

 

c. Familiegudstjeneste d. 4. marts 2020. 
Aftale om praktik. 

Referat: Erik B. bestiller pizza og køber sodavand. 

d. Gudstjeneste skærtorsdag. 
Gudstjenesten holdes fælles for pastoratet kl. 17.00 i Lintrup. Bagefter spiser vi påske-
lam i spejderstuen.  
Aftale om praktik. 

Referat: Jens Kr. og Elizabeth taler om hvad der serveres. Der betales 50. pr voksen. Der er 
tilmelding 

e. Andet. 
 

13. Meddelelser 
a. Betalt frokost for personalet. 

Der er indgået en aftale mellem staten og hovedorganisationerne om ret til betalt fro-
kostpause, medindre det udtrykkeligt fremgår af den relevante overenskomst, at dette 
ikke er tilfældet. Aftalen gælder også for ansatte i Folkekirken. Aftalen får ikke konse-
kvenser for vores personale – graverne – da graverne i forvejen har betalt frokost-
pause. 

Referat: Til efterretning 

b. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Sønderskov. 
Malt og Folding Sogne inviterer til gudstjeneste 2. pinsedag på plænen ved Sønderskov. 
Biskop Elof Westergaard prædiker. Arrangementet skønnes ikke at have interesse for 
os, da vi forvejen har aftalt, at der skal holdes friluftsgudstjeneste i Sdr. Hygum 2. pin-
sedag. 
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Referat: 

c. Omlægning af materielpladsen. 
Afventer udtalelse fra Fredningsnævnet. 

Referat: Afventer 

 

 

d. Kirkegårdsplan. 
Er sendt til Provstiudvalget 

Referat: Til efterretning 

 

e. Personalemøde. 
Der holdes personalemøde torsdag d. 26. marts 2020 kl 15.00 om arbejdsmiljø, APV og 
kommunikationen mellem Menighedsråd og medarbejdere. Fællesmødet samme dag 
med Sdr. Hygum er flyttet til torsdag d. 12. marts. 

Referat: Møde om arbejdsmiljø fredag d. 6. marts kl.  14.30 

 
 

14. Eventuelt  

På grund af det ændrede mødetidspunkt vil der blive serveret en bid brød ved mødet.  

Med venlig hilsen 

 
Jens Kristian Poulsen 


