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16. april 2021 

Lintrup-Hjerting Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 

Onsdag d. 5. maj 2021 kl. 19.00 i Lintrup Præstegård  

Dagsorden/Referat 

Deltagere: Afbud fra Elizabeth Fonsmark og Anne Kvistgaard (personalerepræsentant) 

1. Budget 2022 
1. Den økonomiske ramme 2022 

Provstiudvalget har fastsat en foreløbig driftsramme for budget 2022 på 1.313.758 kr. I 
forhold til 2021 er rammen uændret i løbende priser, idet der alene er renset for 
engangsudgifter, ændringer i hjemfaldne gravstedskapitaler m.v., hvorimod er ikke er 
reguleret for forventede løn- og prisstigninger. Den foreløbige driftsramme er dermed 
udtryk for et reelt fald i rammen på ca. 2 pct., når der tages hensyn de forventede pris- og 
lønstigninger i 2022. Rammeudmeldingen afsætter ikke beløb til anlægsudgifter.  
 
Menighedsrådets forslag til budget skal indsendes til Malt provsti senest 1. juni. Den 
endelige budgetramme for 2022 udmelder Provstiudvalget inden 15. september 2021. Det 
endelige budgetforslag for 2022 skal afleveres til Provstiudvalget inden 15. november 2021.  

Referat: Orientering 
 

2. Ønsker til Budgetforslag for 2022 
Formålet med dette punkt er at få afklaret hvilke ønsker om ændringer i budgetrammen for 
2022, menighedsrådet vil sende til Provstiudvalget for 2022. Det kan bl.a. dreje sig om: 

1. Merbevilling til dækning af forventede løn- og prisstigninger i 2022 m.v.  
Provstiudvalget har i de sidste år korrigeret for løn- og prisstigninger ved den 
afsluttende rammeudmelding. 

Referat: Der søges om merbevilling til løn- og prisstigninger.  

2. Omlægninger i kirkegårdens område B (det nordøstlige hjørne) 
Udgiften til jordarbejder og planter i dette område er tidligere anslået til 113.000 
kr. inkl. moms. 

Referat: Der søges om ekstra driftbevilling til omlægning af område B. Prisen skal 
opdateres. 

3.  Brolægning af forpladsen ved indgangen til kirken. 
udgiften er tidligere anslået til 137.500 kr. inkl. moms. 

Referat: Udsættes 



213 
 

4. Udskiftning af gruset på den gennemgående gange på kirkegården med slotsgrus. 

Referat: Jens Chr. Andersen får pris på udskiftning af grus til slotsgrus rundt om 
kirken og ved kapellet.  

5. Rådgiveristand til arbejder i Lintrup Kirke. 
Der skal udarbejdes projekt om nyt varmesystem i kirken og arbejder som følge af 
kalkning af kirkerummet. Der er behov for at få udarbejdet et projekt senest til 
foråret 2022, som kan indgå i en ansøgning til budget 2023.  

Referat: Arkitekt Jørgen Overby kommer til Lintrup Kirke og giver et bud på pris 
for projekt om nyt varmesystem mm. 

6. Søjler ved nordlågen til kirkegården. 
Opfølgning af provstesynet d. 9. april 2021. 

Referat: Udsættes 

7. Hjerting Kirke. 
Opfølgning af provstesynet med udarbejdelse af en langtidsholdbar løsning på 
kirkegårdsmuren udsættes indtil videre. Anskaffelse af ny klokke og fornyelser af 
kirkerummet beror bl.a. på den idéskitse, som VBM arkitekter skal udarbejde, og 
søges finansieret af eksterne fondsmidler.  

Referat: Udsættes 

8. Kirketekstiler 
Rensning og reparation af alterdug i Lintrup Kirke. Evt. opfølgning af besøget fra 
Selskabet for Kirkekunst. 
 
I drøftelserne kan også indgå om der aktiviteter og udgiftsposter, som kan udgå og 
anvendes til andre formål. Der foreligger ikke forslag herom. Budgetforslag og 
ønsker om ekstrabevilling til Præstegården.behandles i Præstegårdsudvalget og 
besluttes på fællesmøde med Sdr. Hygum menighedsråd d. 11. maj 2021. 

Referat: Udsættes 
 

3. Målsætning for budget 2022. 
I budgetforslagets generelle bemærkninger indgår et afsnit, som beskriver målsætninger 
for budget, dvs. fokusområder for ressourceanvendelsen. Som udgangspunkt for en 
drøftelse er vedhæftet målsætninger for budget 2021.  

Referat: Målsætningen rettelser vedtaget. 
 

2. Genautorisation af personer, som har adgang til It-systemer på den digitale arbejdsplads (DAP’en).  
 Folkekirkens IT-kontor har meddelt, at vi nu skal foretage den tilbagevendende   genudpegning af 
de personer, som for menighedsrådet skal have adgang og rettigheder (læse- og/eller 
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skriveadgang) til IT-systemer (lønsystemer, dataarkiv m.v.), hvor der behandles personoplysninger. 
Oversigt over autorisationer vil blive meddelt på mødet d. 5. maj. 
 

Referat:Dokumentet  DAP Brugeradministration - Dannet af Jens Kristian Poulsen 05-05-2021 
13:02 er vedtaget. Dorte Hundstrup genautoriserer i DAPen  

3. Arbejder i 2021 

1. Arbejdet med kirkegårdsplanen for Lintrup Kirke. 

Til orientering.  

Evt. dato for kirkegårdsvandring. 

Referat: Orientering 

2. Installation af AV-udstyr i Lintrup Kirke  

Til orientering 

Referat: Orientering.  Jens Chr. Andersen, elektriker og AV-firma holder møde om montering. 

3. Anlæg af ny materielplads og ombygning af graverhus 

Til orientering 

Referat: Der er licitation på projektet 21. maj kl. 10.00. 

4. Andet 

Referat: Taget på redskabshuset på Hjerting Kirke er udskiftet. 

 

4. Møde med Provsten ved fællesmødet d. 11. maj i Sdr. Hygum  

1. Provsten er i gang med dialogmøder med Menighedsrådene i Malt Provsti om den 

fremtidige struktur i Malt Provsti. Erfaringerne fra møderne skal indgå i en samlet 

rapportering til biskoppen ved årets udgang. Oplysningerne vil blive behandlet i en 

styregruppe for præster, menighedsråd og provsti i Malt Provsti. Der er p.t. ikke modtaget 

nogen dagsorden for mødet, men det må forventes at bl.a. disse emner vil indgå: 

1. Skabelse af gode præstestillinger - helst fuldtidsstillinger. 

2. Samarbejde mellem sognene, herunder klyngesamarbejde. 

3. Vurdering af den eksisterende sognestruktur.   

4. Hvad bør vi for at skabe interesse for kirken. Skal vi trække folk til sognegårdene 

eller bevæge os ud blandt folket. 
5. Dåbsprocenten. Hvordan får vi folk til at døbe deres børn. 

 

Til fortsat drøftelse. 

Referat: Dagsorden er kommet. Drøftet. Der er et kort fællesmøde efter mødet med provsten. 

2. Visionsdag 

Sdr. Hygum Menighedsråd har meddelt at det kan deltage i en visionsdag fredag d. 4. juni 

kl. 11-15, hvor vi kan drøfte samarbejde og lære hinanden bedre at kende. Drøftes med 

henblik på aftale ved fællesmødet d. 11. maj 2021. 
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Referat: Aftales til mødet d. 11. april 

 
5. Kirkeliv  

Ved mødet d. 21. april 2021 var der interesse for et fast mødepunkt om dette emne.  
Søndag d. 25. april 2021, som var første gudstjeneste efter lempelsen af antallet af tilladte personer 
i kirkerne, var der et kan oplyses, at der var 17 deltagere ved højmessen i Lintrup Kirke. Næste 
gudstjeneste i Lintrup Kirke er søndag d. 9. maj. Første gudstjeneste i Hjerting Kirke er søndag d. 12. 
juni kl. 9.00. 
 
Til orientering og evt. drøftelse. 
 

Referat:  
 

6. Meddelelser 
a. Præstegårdsudvalg: Jens Chr.  Andersen er valgt til formand 
b. Sognepræst. 
c. Kontaktperson. 
d. Medarbejderrepræsentant. 
e. ”Kirkegårdsudvalget”.  
f. Kasserer. 
g. Kirkevæge. 
h. Menighedsrådet i øvrigt. 

 
7. Eventuelt  

Næste møde er onsdag d. 26. maj kl. 19.00. 
 

Lene sørger for brød og mødekaffe.  
 
Med venlig hilsen 

 

Jens Kristian Poulsen  - 


