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d. 23. oktober 2020 

Lintrup-Hjerting Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 

Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 19.00 

Konfirmandstuen, Lintrup Præstegård 

Dagsorden / Referat 
Deltagere: Ingen afbud 

1. Økonomi. Kvartalsrapport 3. kvartal 2020.  
Status for økonomien efter 3. kvartal 2020. Godkendelse af kvartalsrapport. Dorte Hundstrup har ud-
sendt bilag med kvartalsrapporten d. 22. oktober 2020. 

Referat: Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 er godkendt. 

2. Budget 2021 
Godkendelse af budget 2021. Dorte Hundstrup har udsendt bilag om budget 2021 d. 22. oktober2021.  

Referat: Budget med stempel: Lintrup- Hjerting Menighedsråd, CVR-nr. 65370158, Budget 2021,. Endelig 
budget afleveret d. 22-10-2020 09:33, er godkendt. 

3. Revision 
Orientering om revisionens kasseeftersyn. 

Referat: Dorte Hundstrup orienterede om revision i en coronatid. Taget til efterretning 

4. Anskaffelser 
a. Stangklipper til graverne. 

Der er indhentet to tilbud på en batteridrevet stanghækklipper. Det billigste fra PN Maskiner 
A/S lyder på 8.884 kr. inkl. moms. Tilbuddet er inkl. Batterier og oplader. Anskaffelse af en kor-
tere og lettere hækklipper evt. med bærbart batteri er et højt prioriteret indsatsområde i 
APV’en.  Kirkeværgen oplyser, at den foreslåede stangklipper er let og sidder i et bælte, og at 
den er ”vores favorit”. Graverne har set klipperen i Skodborg. Om muligt ønskes 2 klippere. 

Referat: Der indkøbes to hækkeklippere hos PN Maskiner A/S som beskrevet i punktet herover. 
 

b. Skærmbriller til graveren 
Dorthe S. har bedt om at få skærmbriller. Ifølge arbejdsmiljølovgivningen er Menighedsrådet 
forpligtet til at forsyne medarbejderne med nødvendige hjælpemidler ved deres arbejde.  

Referat: Dorthe S. kan anskaffe sig et par skærmbriller 
c. Graverens arbejdsmobil 

Referat: Graveren kan indkøbe en ny arbejdsmobil. Der tjekkes op på abonementet. 
 

5. Lintrup Kirke 
a. Lydanlæg til Lintrup Kirke 

Budget 2021 indeholder en bevilling til anskaffelse af lydanlæg m.v. til kirken. Kirkeværgen fo-
reslår, at der sendes en ansøgning til stiftet om at skifte det gamle lydanlæg ud og om placering 
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af højtalere og lærred. Lærredet foreslås placeret i kirkeskibet mellem den første bjælke og mu-
ren ved varmeblæseren. Højtalerne placeres i de samme holdere som de eksisterende højta-
lere.  

Referat: Der oprettes en byggesag på projektet 
b. Affugtningsanlæg 

Status. 
Referat: Affugtningsanlægget er etableret og i drift. 
 

c. Placering af Camino Frøs Skilt 
Placering af informationsstander om Camino Frøs. 

Referat: Kirkegårdsudvalget ser på placering i både Lintrup og Hjerting. 
 

d. Udsendelse af hjemfaldsbreve 
Der er modtaget spørgsmål, om der skal udsendes brev om hjemfald af gravsted i de anonymes 
gravsted.  

Referat:  Margrethe Wind har spurgt hos Gias i Århus - Viborg. Vi afventer svar. 
 
 

6. Hjerting Kirke 
a. Aftale med VBM arkitekter 

Der er er modtaget et tilbud fra VBM arkitekter om bistand ved forberedelserne til fornyelser af 
kirkens indre, jf. vedhæftede bilag. Tilbuddet er på 100.00kr. inkl. moms. Beløbet svarer til be-
villingen på budget 2021. 

Referat: Margrethe Wind taler med VBM-arkitekter om en lavere pris. Det afklares om betaling til under-
rådgiver er med i beløbet fra VBM arkitekter. 
 

b. Kirkeklokken 
Menighedsrådets ønske, om at klokken indgår i stiftets konsulentrunde er ikke imødekommet.  
Stiftet foreslår, at Menighedsrådet genfremsætter ønsket om at deltage i konsulentrunden i 
foråret 2021, eller at Menighedsrådet tager kontakt til stiftet om et evt. besøg af stiftet og klok-
kekonsulenten. Det drøftes, hvordan vi kommer videre.  

Referat: Margrethe Wind skriver til Ribe Stift. Menighedsrådet ønsker besøg af klokkekonsulent og bi-
skop for at drøfte sagen. Hvis ikke det er muligt før næste forår ønsker menighedsrådet at få sagen med 
på næste konsulentrunde. 
 

c. Alterbordene i Hjerting og Lintrup Kirker 
Margrethe har en aftale i december måned med Selskabet for Kirkekunst. 

Referat: Selskabet besøger Lintrup og Hjerting i december. Margrethe vender tilbage med datoer. 
 
 
7. Kirkegårdsplanen for Lintrup Kirke 

a. Landmålerarbejder 
Landmålerens pris for at lægge kirkegårdsplanens afgrænsninger ind i vores kirkegårdsystem – 
Brandsoft – er 4.000 kr. ekskl. moms. Afsætning af punkter på kirkegården honoreres efter 
timeforbrug. Aktuelt skønnes der at være behov for landmålerarbejder ved afsætning af punk-
ter for 5.000-7.000 kr. ekskl. moms. Arbejderne er beskrevet i det følgende.  

Referat: Kirkegårdsplanen lægges ind i kirkegårdssystemet Brandstoft. Landmåleren foretager opmåling 
til nødvendige målepunkter. 
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b. Oversigtsskitse over implementering af kirkegårdsplanen 
Kirkeværgen/”kirkegårdsudvalget” har lavet en oversigt over inddelingen af kirkegården i plan-
lægningsfelter – områderne A-E – jf. vedhæftede bilag.  
Kirkeværgen foreslår, at implementeringen begynder på følgende måde: 

i. I område A – nord for kirken - fjernes hække og de tomme gravsteder udlægges i græs. 
Landmåleren afsætter de steder, hvor der skal plantes træer. 

ii. I område B – kirkegårdens nordøstlige hjørne - afsætter landmåleren de steder, hvor 
der skal plantes træer, så der kan nedsættes urner i græs. Der er allerede en urne, der 
skal nedsættes i dette område. Det vil også være muligt at få enkelte kister i græs i om-
rådet. 

iii. I område C - syd for kirken - afsætter landmåleren nogle hjørner, så der er målepunkter 
til at afsætte nye gravsteder. 

iv. I område D – syd for kirken – vil der blive mulighed for at gå i gang i løbet af få år.  
v. I område E – kirkegården sydøstlige hjørne – kan der måske plantes nu, ligesom ”Kon-

geåbæltet” kan påbegyndes, så der også kan ske kistebegravelser i dette område. Det 
vil tage mange år, før denne del af planen kan gøres helt færdig.  

Referat: Se punkt 7a 
 

c. Arbejdstimer til Anne i december 2020 og januar 2021  
Graveren spørger, om Anne kan ansættes i december og januar måned til arbejde med at fjerne 
hække og evt. træer i forbindelse med etableringen af ny kirkegårdsplan? Dorthe oplyser, at 
hække og buske skal fjernes, inden landmåleren kan sætte mærker op. Merudgiften ved ansæt-
telse af Anne i de to måneder bliver af størrelsesordenen ca. 45.000 kr. (?).  

Referat: Anne ansættes i december 2020. 
 

d. Information til borgerne om kirkegårdsplanen. 
Der er behov for at informerer borgerne, herunder især gravstedsholdere, hvad der skal ske i 
de nærmeste år, og hvordan eksisterende gravsteder berøres eller kan indgå, hvis gravstedshol-
derne ønsker det.  

Referat: Der skrives et indlæg i kirkebladet. Gravstedsholderne modtager et brev. 
 

8. Kurser 
Der er fremsat ønske om kurser for graverne. Kurserne holdes på AMU Syd. Kurserne er omfattet af 
VEU-støtte, som giver delvis lønkompensation i kursusperioden, hvis kursisten er i beskæftigelse. Kur-
serne omfatter følgende kurser:  

a. Mødet med mennesker i sorg på kirkegården. 
Det er en 3 dags kursus på AMU Syd. Kurset. Begge graver ønsker at deltage i kurset. 

Referat: Graverne deltager på kurset.  
 

b. Anvendelse af stauder i grønne anlæg. 
Anne ønsker at deltage i kurset, som varer 5 dage.  

Eventuelle kurser for menighedsrådsmedlemmer. 
Referat:  Stauder i grønne anlæg som Anne ønsker. Vi afventer at kurset udbydes. 
 
 
9. Arbejdsmiljø 

a. Nyt fra kontaktpersonen  
Status på arbejdsmiljøet. 

Referat: Conny redegjorde for MUS-samtaler. 
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b. Aftaleforløb med Arbejdstilsynet om vejledning om psykisk arbejdsmiljø 
Status og det videre forløb. 

Referat: Se punkt 9c 
 

c. Arbejdsmiljørådgivning 
Det er aftalt med Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, at vi vil til menighedsrådsmødet vil mod-
tage et tilbud om rådgivning til løsning af problemerne omkring det psykiske arbejdsmiljø. Til-
buddet er ikke modtaget i skrivende stund. 

Referat: Menighedsrådet modtager tilbuddet til Lintrup-Hjerting sogn fra 27. oktober 2020, fra Folkekir-
kens Arbejdsmiljø Rådgivning 
 
 
10. Coronarestriktionerne 

Coronarestriktionernes konsekvenser for kirkelivet og menighedsrådets arbejde i de kommende måne-
der, herunder juleaften, drøftes. Med de pt. gældende restriktioner (før d. 23. oktober kl. 18.30) må der 
maksimalt være 36 personer + personale og frivillige i Lintrup Kirke og 15 personer i Hjerting Kirke. Jule-
aften plejer der at være + 150 personer i Lintrup kirke og +40 personer (?) i Hjerting Kirke.  Til mødet 
ved vi forhåbentligt mere om, hvad de skærpede restriktioner vil betyde for vores arbejde, herunder 
mulighed for at holde møder.  

Referat: Forskellige muligheder drøftet. Der tages stilling når vi nærmer os julen. 
 
 
11. Evaluering af menighedsrådets arbejde i valgperioden 

Da det er menighedsrådets sidste ordinære møde i valgperioden, foreslås det, at vi gør status over me-
nighedsrådets arbejde og resultater i den forløbne periode. 

a. Hvad nåede vi/henholdsvis hvad nåede vi ikke? 
b. Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? 
c. Er der områder, som vi har forsømt? 

Drøftelsen kan f.eks. tage udgangspunkt i menighedsrådets målsætningsafsnit i budget 2020 eller det 
målsætningspapir, som blev lavet i begyndelsen af valgperioden, jf. vedhæftede bilag. 

Referat: Drøftet 
 
 
12. Meddelelser og gensidig orientering 

a. Nyt fra sognepræsten. 
Referat:  
 

b. Nyt fra menighedsrådsmedlemmerne. 
Referat: Anne vil gerne afspadsere de timer hun bruger som medarbejderrepræsentant. Lintrup Kirke har 
billedtæppet  i uge 3 og 4 
 

c. Andet. 
 

13. Eventuelt 
 
Da mødet er menighedsrådets sidste ordinære møde i valgperioden, vil der blive serveret et stykke smørre-
brød ved mødet.  
 
Med venlig hilsen 
 
Med venlig hilsen 
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Jens Kristian Poulsen 

 


