d. 18. september 2020

Lintrup-Hjerting Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 23. september 2020 kl. 19.00
Konfirmandstuen, Lintrup Præstegård

Dagsorden
Deltagere: Afbud fra Dorthe Schilling
1. Regnskab 2019.
Behandling af revisionsprotokollat og revisionspåtegning vedr. regnskab 2019, jf. vedhæftede bilag.
Revisor har ikke haft kritiske bemærkninger til regnskab og skriver stort set det samme, som revisor
gjorde til regnskaberne for tidligere år. Menighedsrådets bemærkninger til revisionsprotokollatet sendes til Provstiudvalget inden d. 15. oktober.
Menighedsrådet har i de foregående år taget revisors bemærkninger til efterretning med følgende tilføjelse om revisionsprotokollatets punkt 7-11 om manglende funktionsadskillelse: ”Menighedsrådet henviser til afgivne bemærkninger til tidligere regnskabsår, idet der ikke er sket ændringer i forretningsgangene. Alle indkøb over 15.000 kr. godkendes altid af formand og kasserer”. Provstiudvalget har ikke haft
bemærkninger til dette.

Referat: Ovenstående tiltrådt
2. Ny computer til graverkontoret

Graverens PC har i lang tid været langsom og trænger til at blive udskiftet. En ny stationær computer
med en god skærm – af hensyn til læsning af kort – koster 6.165 kr. inkl. moms.

Referat: Der indkøbes en stationær computer i henhold til ovenstående pris.
3. Bænke ved Hjerting Kirkegård
Der er behov for at få opstillet en bænk på kirkegården, da den nuværende er udtjent. Der henvises til
vedhæftede forslag om bænke. Graveren har meddelt, at hun ikke kan gå ind for de foreslåede bænke,
da bænkene ifølge det oplyste bør tildækkes ved regn, sne og frost. Graveren henviser i stedet til outdoordesign.dk, der har bænke fra ca. 1875 kr. og opefter, som kan tåle vind og vejr.

Referat: Det henvises til kirkegårdsudvalget som indkøber en passende bænk.
4. Camino Frøs bænken ved Hjerting Kirke
Camino Frøs har opstillet bord og bænk i det nordvestlige hjørne af parkeringspladsen ved kirken. Sættet er udformet i overensstemmelse med menighedsrådets ønske. Sættet er meget tungt og kan ikke
uden videre flyttes af graverne, når der skal klippes græs på parkeringspladsen.
Hvordan det problem løses udestår. Graveren har om dette bemærket, at sættet enten skal kunne flyttes, eller der skal findes et sted, hvor det ikke står i vejen.

Referat: Kirkegårdsudvalget finder en løsning.
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5. Ansøgning om tilskud til informationsskilte ved Lintrup og Hjerting Kirker
Camino Frøs gruppen har sendt en ansøgning om tilskud på 2x6.000 kr. til skilte ved de to kirker. Skiltet
ved Hjerting Kirke er stillet op. Menighedsrådet har leveret tekstbidrag til skiltene. Jeg skal for god ordens skyld tilføje, at jeg ikke har været involveret i drøftelser med Camino Frøs om tilskud eller givet
tilsagn om dette.

Referat: Camino Frøs støttes med et beløb på 6000 kr.
6. Kirkegårdsplan Lintrup Kirke
Status.

Referat: Jens Chr. Andersen, Jens Kr. Poulsen og Dorthe Schilling arbejder med ny kirkegårdsvedtægt for Lintrup Kirkegård.
Der skal udarbejdes kort samt implementeringsplan. Kirkegårdsudvalget kommer med et oplæg
til menighedsrådet.
7. Affugter til Lintrup Kirke
Status. Anlægget er modtaget og forventes opsat inden længe.

Referat: Anlægget er ankommet og afventet montering.
8. Ny materielplads og ombygning af graverhus
Status.

Referat: Afventer svar fra Kirkeminesteriet.
9. Hjerting Kirke. Affugtningsanlæg
Status.

Referat: Jens Christian Andersen orienterer
10. Hjerting Kirke. Fornyelser
a. Kirkens indre.
Provstiudvalget har tildelt os en særbevilling til at hyre en arkitekt til at lave en idéskitse til fornyelser af kirkens indre. Et eksempel på mulige fornyelser af det indre af Malt Kirke er udsendt
pr. mail d. 4. september 2020. Drøftelse.

Referat: Udsat
b. Kirkeklokke
Vi har bedt om et besøg i forbindelse med Stiftets konsulentrunde, men har p.t. ikke hørt nærmere om dette. Drøftelse om det videre forløb.

Referat: Udsat
11. Arbejdsmiljø
a. Status efter besøget fra AT

Referat: Drøftet. Afventer tilbagemelding fra AT
b. Status for arbejdsmiljøet for personalet

Referat: Der er udsendt dagsorden til personalemøde.
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12. Corona-situationen
Drøftelse af konsekvenser for kirkelivet indtil nytår, f. eks. juleaften, og for eventuelle arrangementer, f.
eks. julekoncerter. Loftet over forsamlinger er i skrivende stund 36 personer i Lintrup Kirke og 15 personer i Hjerting Kirke.

Referat: Drøftet. Kirkekaffen d. 4. okt. er aflyst. Ved gudstjenesten d. 25. okt. er der kirkekaffe.
Der bliver ingen julekoncert i år.
13. Meddelelser og gensidig orientering.
a. Referat fra budgetsamrådet.

Referat: Orientering
b. Nyt fra sognepræsten.

Referat: BUSK-gudstjeneste og Lucia-gudstjeneste udgår i år. Orientering om konfirmandudflugt
mm. Arbejde med sognehjemmeside udsættes til det nye menighedsråd
c. Nyt fra menighedsrådsmedlemmerne.

Referat: Jens Chr. Andersen arbejder med trailer til Hjerting Kirke.
Provstiudvalget har godkendt kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020.
Der afholdes konstituerende møde i det nye menighedsråd onsdag d. 4. november
d. Menighedsrådsvalget.
e. Andet.
14. Eventuelt.

Jens Kristian sørger for kaffe.
Med venlig hilsen

Jens Kristian Poulsen
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