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21. februar 2021 

Lintrup-Hjerting Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 

Torsdag d. 25. februar 2021 kl. 19.00.  

Mødet holdes som videomøde i Google Meet 

Der udsendes link til mødet  

 

Dagsorden / Referat 

Deltagere: Afbud fra - Ingen afbud 

1. Godkendelse af metode til beregning af de variable momsprocenter for regnskab 2020. 
De variable momsprocenter angiver, hvor stor en del af momsen, menighedsrådet kan få 
refunderet. Dorte Hundstrup anbefaler, at Metode C til beregning af de variable momsprocenter 
anvendes, da metoden skønnes at være mest retvisende. Metoden anbefales af  
Landsforeningen af Menighedsråd og er brugt i flere år, uden at det har givet anledning til 
bemærkninger fra revisor. Metoden er en kombination af den ”indtægtsbaserede metode” og 
”opgørelse af den omsætningsbestemte momsrefusionsprocent”, som er nærmere beskrevet på 
DAP’en.  
Momsprocenterne for 2020 er beregnet til 30 % for kirkegårdsdrift og 23 % for overordnede 
fællesomkostninger jf. vedhæftede bilag. 
Til godkendelse. 

Referat: Det godkendes at ”metode C” fra Landsforeningen af Menighedsråd benyttes. 

2. Adgang til CPR 
Det nye udseende af dødsanmeldelserne gør det besværligt at finde adresseoplysninger om 
gravstedsbruger m.m., da der kun vises CPR-oplysninger på gravstedsbruger/debitor. Skovbo Data 
tilbyder, at vi kan få adgang til et CPR-modul, som sørger for automatisk opdatering af oplysninger 
om adresse, navn m.v., så vi altid har opdaterede oplysninger ved brugen af kirkegårdssystemet. 
Prisen pr. 1.1.2020 udgør 495 kr. for indkøb og 2.538 kr. for abonnement med indtil 500 CPR-numre 
og 4.566 kr. for et abonnement med 501-1.000 CPR-numre. Priserne er ekskl. moms. Yderligere 
oplysninger kan ses på www.skovbodata.dk.  
Til godkendelse.  

Referat: CPR-modulet indkøbes i henhold til ovenstående. Dorte Hundstrup undersøger mulighed for 
at tilkøbe kalendermodul hos Skovbo, som kan bruges sammen med Sdr. Hygum Kirke.  Det vil 
muliggøre fælles kalender for personalet i hele pastoratet. Det tages op på næste fællesmøde 

3. Opretning af belægningssten ved øst-indgangen til Lintrup Kirkegård   
Brostensbelægningen på stien ved parkeringspladsen mod øst til indgangen til kirkegården har 
forskubbet sig og bør rettes op, så adgangsvejen bliver jævn. Et tilbud på omlægning af stien lyder 

http://www.skovbodata.dk/
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på 5.500 kr. inkl. moms. 
Til godkendelse.   

Referat: Det undersøges om kirkegårdspersonalet kan udføre arbejdet, ellers benyttes tilbuddet på 
5500 kr. incl.moms 

4. Henvendelse til Provstiudvalget om finansiering af materielplads m.v.  
Menighedsrådet har d. 10. februar skrevet til Provstiudvalget om finansiering af merudgifter til 
materielplads, udgifter i 2021 til kirkegårdsplan og til ombygning af varmeanlægget i Lintrup 
Præstegård. Menighedsrådsmedlemmerne har d. 10. februar 2021 modtaget en kopi af 
henvendelsen. Sagen forventes behandlet på Provstiudvalgets møde d. 24. februar. 
Til orientering og evt. opfølgning, jf. punkt 5,6 og 7, afhængigt af Provstiudvalgets svar. 

Referat: Der er kommet positivt svar fra provstiudvalget 25. feb. 2021 

5.   Materielplads m.v.  
1. Rådgiveraftale med Arkitekten og Ingeniøren Aps 

Der bør indgås en formel aftalt med firmaet om rådgivningsbistand ved projektet, jf. 
vedhæftede bilag. Aftaleforslaget er baseret på ABR-forenklet, som er standardaftale for 
ukomplicerede projekter. Honoraret er 187.572 kr. ekskl. moms, hvoraf 56.310 kr. er 
disponeret. Hertil kommer udgifter til eventuelle tillægsydelser, f. eks. undersøgelse af 
miljøfarligt byggeaffald.  
Til godkendelse. 

Referat: Rådgivningsaftalen med sagsnummer 8942 fra Arkitekten og Ingeniøren godkendes. 

2. Igangsætning af projektet 
I arkitektens tidsplan indgår, at der holdes licitation i 2. halvdel af marts 2021, og at 
anlægsarbejderne kan begynde d. 12. april. Arbejderne forventes herefter at være færdige 
til sommerferien. Tidsplanen forudsætter, at licitationsresultatet bliver tilfredsstillende, og 
at eventuelle merudgifter kan finansieres, jf. dagsordenens punkt 4.  
Til drøftelse.  

Referat: Drøftet 

6. Kirkegårdsplanen  
1. Igangsætning af 1. etape i 2021. 

I henvendelsen til Provstiudvalget, jf. punkt 4, søges udgifter på 86.500 kr. finansieret ved 
brug af frie midler. Udgifterne vedrører jordarbejder og planter i planens område A.  
Afhængigt af svaret fra provstiudvalget drøftes, hvilke muligheder der er for at gennemføre 
1. etape i 2021.   

Referat: Det godkendes at 1. etape i område A (bilag: Fremtidens Kirkegård) igangsættes 

2. Arbejder i 2022 
Yderligere arbejder i 2022 forudsætter, at der skaffes finansieres på budget 2022. i 
henvendelsen til Provstiudvalget er der peget på jordarbejder og planter i område B 
(113.000 kr. inkl. moms) og udvidelse af brolægningen på forpladsen ved våbenhuset 
(137.500 kr. inkl. moms). Det kan ligeledes overvejes at udskifte perlegruset på 
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kirkegårdens gangarealer med slotsgrus, som det er foreslået i kirkegårdsplanen. 
Til drøftelse. 

Referat: Der indhentes yderligere et tilbud fra Knorborg Kloak. 

3. Kirkegårdsvedtægt 
Ved kirkeværgen. 

Referat: Rundtur på kirkegården for menighedsrådet i forhold til implementering af 
kirkegårdsplan. Jens Christian Andersen udsender invitation. 

7. Vedligeholdelsesarbejder i 2021 
1. Kalkning af kirker 

Det skal afklares hvilke arbejder med udvendig kalkning, der skal laves i 2021. Der indhentes 
tilbud hos Tjæreborg sandblæsning, som bliver bedt om en pris for arbejder, som anses for 
påkrævede i 2021.  
Til beslutning om indhentning af tilbud.  
 

Referat: Tjæreborg Sandblæsning bliver bedt om at vurdere behovet og afgive tilbud. 

2. Arbejder ved Hjerting Kirke 
Det drøftes, om der skal laves malerarbejder ved kirken i år, bl.a. udvendig maling af vinduer og 
træværk. Kan indgå i provstesynet d. 9. april og i klokkeprojektet.  

Referat: Bliver taget op på provstesynet 

 
3. Præstegården 

a. Hovedindgang til Præstegård.  
Afhjælpning af fugt omkring indgangspartiet. 
Drøftes på fællesmøde med Sdr. Hygum Menighedsråd. 

b. Fortsat reparationsarbejder i udhuset. 
Der er afsat 50.000 kr. i budget 2021. Igangsætning drøftes med Sdr. Hygum 
Menighedsråd. 

c. Ombygning af varmeanlæg 
Som oplyst i henvendelsen til provstiudvalget d. 10. februar bør varmeanlægget 
ombygges, så den eksisterende varmepumpe både sørger for opvarmning og varmt 
brugsvand. Oliefyret, som leverer varmt brugsvand, fungerer ikke tilfredsstillende og 
kræver hyppige servicetilkald. En ombygning vil ifølge tilbud koste 39.500 kr. Afventer 
tilbagemelding fra Provstiudvalget om finansiering. Drøftes i øvrigt i fællesmøde med 
Sdr. Hygum Menighedsråd.  

Referat: Tages op til provstesynet og drøftes på fællesmøde. 
 

8. Personalekonsulent for kirkerne i Malt Provsti  
Provstiudvalget har foreslået, at Malt Provsti bliver en del af samarbejdet med Varde og Grene 
provsti om en fælles personalekonsulent, som rådgiver menighedsrådene om 
personaleadministrative forhold m.v. ordningen findes er en udbygning af det eksisterende 
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samarbejde i Varde og Grene Provstier. Udgiften for Malt provsti er ca. 180.000 kr., som 
dækkes af Provstiudvalget. De nuværende rådgivningsmuligheder omfatter primært Ribe Stift 
og Landsforeningen af Menighedsråd. 
Forslaget er drøftet ved et videomøde d. 3. februar mellem Provstiudvalgets formand, provst 
og menighedsrådsformænd og kontaktpersoner i Malt provsti, jf. vedhæftede bilag med forslag 
referat fra mødet. Ved mødet var der gennemgående positiv interesse for forslaget. Enkelte var 
dog forbeholdne bl.a. over for muligheden for at finde en konsulent, der kan spænde over 
personaleforvaltning, overenskomster, arbejdsmiljø og arbejdspsykologi. 
Sagen skal drøftes på et formandsmøde i provstiet i april måned.  
Til drøftelse  

Referat: Menighedsrådet er positivt stemt over for forslaget 
 

9. Besøg af Selskabet for Kirkekunst i Lintrup og Hjerting Kirker.  
Selskabet har fremsendt en rapport om besøget i Lintrup og Hjerting Kirker d. 22. januar 2021. 
Fra menighedsrådet deltog Dorthe Gebhard og Jens Kristian Poulsen. Rapporten indeholder en 
række forslag, hvoraf nogle kan gennemføres nu, mens andre er bedst egnede til at indgå i 
større istandsættelser o.l.  
I Lintrup Kirke anbefales det, at alterdugen repareres og får en omhyggelig vask og strygning. 
Antependium og bedeskammel bør ligeledes udskiftes.  Desuden er der bemærkninger om 
alterstager og vaser, om belysning i koret og kirkens farver.  
For Hjerting Kirke anbefales, at antependium og betræk på bedeskammel og knæfald udskiftes. 
Det bør ligeledes overvejes, om alterskranke skal udskiftes med noget enklere.  
Til drøftelse 
 
Referat:  Som første prioritet rengøres alterdugen i Lintrup. Sagen tages i øvrigt op til 
provstesynet. 
 

10. Hjerting Kirke 
VBM arkitekter har fremsendt et tilbud på en idéskitsé om en fornyelse af kirkerummet. 
Tilbuddet lyder på 40.000 kr. plus moms. Firmaet har tidligere lavet et tilbud på 80.000 kr. plus 
moms. Vores bevilling til arbejdet med idéskitsen er 100.000 kr. Tilbuddet er vedhæftet. 
Til drøftelse. 
 
Referat: Vi accepterer tilbuddet WMB-Arkitekter Århus d. 19. feb. 2021 til 40.000 kr. 
 

11. Web-tilgængelighed af hjemmeside 
Ribe Stift har gjort opmærksom på, at offentlige organers hjemmesider skal kunne bruges af 
personer med f. eks. et synshandicap ved, at teksten bliver læst op. Menighedsrådet indgår 
som en del af hjemmesiden www.lintrup-hjerting.dk. Stiftets orientering er sendt til 
menighedsrådsmedlemmerne d. 4. februar 2021. 
Det drøftes hvordan vi kommer videre.  

Referat: Udsættes 
 

12. Arbejdsmiljø 
Vi har tidligere aftalt, at der skal orienteres om arbejdsmiljø ved hvert ordinært 
menighedsrådsmøde. Ved kontaktperson og medarbejderrepræsentant. 

http://www.lintrup-hjerting.dk/
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Referat: Udsættes 
 

13. Kirkeliv 
a. Gudstjenesten til debat 

Ribe Stift har d. 9. marts kl. 17.00-18.30 inviteret menighedsråd, præster og organister i 
Malt Provsti til debat om fremtidens gudstjeneste. Biskoppen indleder og der vil herefter 
være en paneldebat og mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer. Det er 
ikke nødvendigt med tilmelding. Indbydelsen kan ses i menighedsrådets indbakke d. 12. 
februar på DAP’en. 
 

Referat: Udsættes 
 
b. Introduktionsaften for nye menighedsråd 

Ribe stift indbyder til introduktionsaften for nye menighedsråd. Program og datoer kan ses 
d. 16. februar 2021 under meddelelser på DAP’en. Der er tilmelding. 
 
Referat: Udsættes 
 

14. Meddelelser og orientering 
a. Sognepræsten  
b. Medarbejderrepræsentant 
c. Kontaktperson 
d. Kirkeværge 
e. Kasserer 
f. Menighedsrådsmedlemmer 

 
15. Eventuelt 

Nyt menighedsmøde er planlagt til onsdag d. 17. marts kl. 19.00. Inden mødet skal der være 
holdt fællesmøde med Sdr. Hygum menighedsråd bl.a. om regnskab 2020 for præstegård m.m. 

Referat: Der afholdes fællesmøde med Sdr. Hygum Menighedsrådsmøde torsdag d. 11. marts kl. 19.00 i 
Sognehuset i Sdr. Hygum 

Eventuelle afbud til mødet meddeles til Jens Kristian Poulsen, jenskpoulsen@gmail.com.  

Med venlig hilsen 

 

Jens Kristian Poulsen   

 

Referatet godkendt på videomøde. 

Det bemærkes at punkt 11 - 14 blev udsat da mødet blev præget af umulige lydforhold. 

mailto:jenskpoulsen@gmail.com

