
16. april 2021

Lintrup-Hjerting Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
af>^'/

Onsdag d. 21. fiwte 2021 kl. 16.00

Mødet starter i Hjerting Kirke og fortsætter i Lintrup Præstegård

Dagsorden / Referat

Deltagere: Afbud fra Lene Poulsen. Dorte Hundstrup med videolink

l. Idéskitse for forn else af kirkerummet i H'ertin Kirke

Indledende drøftelse med arkitekt Bruno Viuff Larsen om menighedsrådets tanker om fornyelse af
kirkerummet og om den fremtidige brug af kirken. Der er indgået aftale med arkitekten om, at han
skal lave et oplæg til en idéskitse om fornyelse af kirkens indre. Idéskitsen skal kunne danne
grundlag for en senere myndighedsbehandling af et fornyelsesprojekt og ansøgning om fondsstøtte
til finansiering af projektet.

Dagsorden er vedhæftet notat af 2. september 2019 om fremtiden for Hjerting Kirke og fornyelser
af kirkens indre, som er lavet som opfølgning på et møde i Ribe Stift d. 20. august 2019 om Hjerting
Kirke.

Denne del af menighedsrådsmødet holdes i Hjerting Kirke. Den øvrige del af dagsordenen
behandles i konfirmandstuen.

Referat: Mødet med arkitekt Bruno Viuff udsat på grund af sygdom. Orientering om mødet med Kgl.
Bygningsinspektør, Nationalmuseet og Biskop. Referat fra mødet følger.

2. konomi

l. Kvartalsra ort for l. kvartal 2021.

Kvartalsrapporten viser, at der ult. l. kvartal er afholdt 17, 1% af de budgetterede
driftsudgifter for 2021. Forbruget afspejler primært sæsonva nationen i udgifter og
indtægter. Forklaringer til væsentlige budgetposter fremgår af dokumentet kvartalsrapport
l. kvartal 2021.
Dorte Hundstrup har udsendt bilag om kvartalsrapporten pr. mail d. 15. april 2021.
Den del af kvartalsrapporten, som vedrører præstegård og fællesudgifter, skal behandles
ved fællesmødet med Sdr. Hygum Menighedsråd d. 11. maj, så godkendelsen af den
samlede kvartalsrapport kan ske ved menighedsrådsmødet d. 26. maj 2021.

Referat: Foreløbig godkendelse af kvartalsrapporten. Endelig godkendelse afventer godkendelse af
regnskab vedrørende fællesudgifter og præstergård.

2. Den konomiske ramme 2022

Provstiudvalget har fastsat en foreløbig driftsramme for budget 2022 på 1.313.758 kr. l
forhold til 2021 er rammen uændret i løbende priser, idet der alene er renset for
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engangsudgifter, ændringer i hjemfaldne gravstedskapitaler m.v., hvorimod er ikke er
reguleret for forventede løn- og prisstigninger. Menighedsrådets forslag til budget skal
indsendes til malt provsti senest l. september. Provstiet udmelder den endelige
budgetramme for 2022 inden 15. september 2021. Menighedsrådets endelige
budgetforslag for 2022 skal afleveres inden l. juni 2021.

Behandling af budgetforslaget for 2022 vil ske ved mødet d. 5. maj og 26. maj 2021.
Til orientering.

Referat; Orientering. Et budgetudvalg udarbejder en skitse til budget.

3. Arbe'der i 2021
l. Kalknin afLintru Kirke

Der er modtaget et tilbud på den udvendige kalkning på 38. 100 kr. plus moms.

Referat; Vi antager tilbud fra Tjæreborg Sandblæsning 15. april 2021 v/Michael Jensen

2, Kalknin afhf'ertin Kirke

Der er modtaget et tilbud på den udvendige kalkning på 7.400 kr. plus moms.

Referat: Vi antager tilbud fra Tjæreborg Sandblæsning 15. april 2021 v/Michael Jensen

Begge tilbud er modtaget fra Tjæreborg Sandblæsning, som tidligere har kalket kirkerne
med et godt resultat. Til godkendelse.

3. O sætnin afAV-udst rlLintru Kirke

Ribes Stift har d. 4. april 2021 godkendt, at der opsættes nyt AV-udstyr med højtalere,
projektor, skærm og teleslynge i Lintrup Kirke. Projektet forventes på basis af indhentet
tilbud at koste 99. 995 kr. ekskl. moms. l budget 2021 er afsat en anlægsbevilling på 147. 855
kr. til formålet.

Til beslutning.

Referat: Montering afAV-udstyr kan gå i gang.

4. Materiel lads o raverhus ved Lintru Kirke
Status. Licitationsmateriale.

Til orientering
Referat: Der er licitation d. 21. maj 2021. Der er givet byggetilladelse.

4. Udviklin s lanforLintru Kirke ard

Status for omlægningerne og for aftaler med gravstedsbrugere.
Til orientering.

Referat: Hække er fjernet og jordarbejde i gang på kirkegårdens nordvestlige hjørne.

5. ORfølgning på provstesvn.
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a. Hertin Kirke

Kirkegårdsmuren. Overvejelser om en holdbar, langtidsløsning.
Til drøftelse

Referat: Drøftet.

b. Lintru Kirke

i. Rester af gammel skorsten ved korbuevæggen på kirkeloftet skal fjernes eller
stabiliseres.

Til drøftelse og evt. beslutning.
Referat: Jens Christian henter tilbud hjem fra murer

ii. Re aration af beslå tiis dia en til kirke arden.
Til drøftelse og evt. beslutning.

Referat: Jens Christian henter et tilbud hjem.

Referat: Afventer

iii. S 'len ved nordlå en til kirke arden er i dårli stand. N l snin anbefales.
Til drøftelse.

iv. Kalknin af kirkerummet

Afventer resultatet af prøvekalkning. En evt. kalkning et større arbejde og bør
overvejes i sammenhæng med anskaffelse af et nyt varmeanlæg m.v. til kirken.

Referat: Der skal søges penge på budgettet til 2022 til arkitektbistand. Jens Christian kontakter til en start
Overbys tegnestue i Gram

v. O varmnin af kirken

Olietanken bliver ulovlig i løbet af 2-3 år. Det nuværende opvarmningssystem er
oliebaseret og forældet. Der er behov for at finde nye løsningsmuligheder for
opvarmningen af kirken. En løsning skal være gennemført senest ultimo 2023.
Installation af et nyt varmesystem for kirken er et omfattende projekt og bør
sammentænkes med andre større arbejder-se iv - i kirkerummet.
Den videre proces drøftes.

Referat: Se punkt d IV
c. Lintrup præstegård

i. Stuehuset stråtag trænger til småreparationer.

ii. Stuehusets indgangsparti og gavlparti mod syd har fugtproblemer og bør omfuges.
iii. Oliefyret fjernes og der opsættes en ny radiator i køkken/alrum.
iv. Støj fra ventilator i værelse søges afhjulpet med vibrationsdæmpende underlag.
v. Stråtag over udhuset. Nord-, vest- og sydside trænger til at blive udskiftet.

Til orientering. Besluttes i fællesmødet efter indstilling fra præstegérdsudvalget.
Synsprotokollerne er udsendt pr. mail d. 9. april 2021.

Referat: Hører under præstegårdsudvalg.

6. Arbe'dsmil" o ersonaleforhold

Orientering ved kontaktperson og medarbejderrepræsentant. Opfølgning afAPV m.v. i forhold til
Arbejdstilsynet.
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Referat: Der har været afholdt personalemøde.

7. "Kirke årdsudval et"
Orientering fra kontaktperson, kirkeværge og kontaktperson.
Der udestår at få lavet vedtægt m. m. om udvalgets opgaver, medlemmer, mødevirksomhed m. v.
Til drøftelse

Referat: Der udarbejdes en kort beskrivelse af hvordan og med hvad udvalget arbejder.

8. Kirkeliv

Kirkelivet har siden december ligget i hård "benlås" og aktiviteten har været derefter. Der nu udsigt
til' at restriktionerne vil blive lempet fra d. 21. april og yderligere fra d. 6. maj. og 21 maj. Også for
kirken vil der ske lempelser fra d. 21. april - hvor meget afklares i den kommende uge fra mandag
d:19'april" SPØt'esmålet er'om vi skal gøre noget i Lintrup-Hjertingfor at der kan blive (synlig) liv og
aktivitet i og omkring kirken og i givet fald hvordan.
Til drøftelse.

Referat:

Søndag d. 25. april serveres der et glas champagne efter gudstjenesten, der kimes med kirkeklokken
lørdag kl. 17.00.

Onsdag d. 16. juni kl. 16.30 Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning. Spejderne spørges.
Søndag d. 8. august efter gudstjenesten er der kirkegårdsvandring, hvor det nye anlæg vises frem.
Gudstjenesten i Lintrup skal derfor helst være.

9. Kirkeblad.
Næste nummer af kirkebladet har deadline d. 29. april. Emner til det kommende nummer af bladet
drøftes.

Referat: Jens Christian skriver om kirkegården. Præsentation af den nye gravér i Sdr. Hygum. Indlæg fra
Elizabeth.

10. Meddelelser

a. So ne ræsten

b. Formands- o kassererm de d. 9. a ril 2021 i Malt Provsti: Orientering
c. Kassereren

d. Meni hedsrådsmedlemmer.
e. Visions-o strate ida

Sdr. Hygum Menighedsråd er indstillet på, at vi mødes fredag d. 4. juni kl. 11-15 for at tale
om samarbejde, og for at vi kan lære hinanden bedre at kende. Dagen kan henskydes til
drøftelse ved menighedsrådsmødet d. 5. maj eller 26. maj.

Beslutning uSdsættes til fællesmødet d. 11. maj

f. M de med rovsten d. 11. må' sammen med meni hedsrådet i Sdr. H um.

11. Eventuelt

Næste møde er berammet til onsdag d. 5. maj 2021.

Der vil blive serveret et stykke brød ved mødet i præstegården.

Med venlig hilsen
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Jens Kristian Poulsen
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