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22. oktober 2021 

Lintrup-Hjerting Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 

Onsdag d. 27. oktober 2021 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Lintrup Præstegård. 

 

Dagsorden / Referat 

Deltagere: Ingen afbud. 

1. Kirkeliv 

a. Brug af AV-udstyret i Lintrup Kirke 

Av-udstyret er nu færdiginstalleret og klar til brug. Spørgsmålet er herefter, hvad vi vil 

bruge udstyret til, f. eks. ved gudstjenester, jf. Elizabeths mail d. 21. oktober 2021.  

Til drøftelse.  

 

Referat: Præst og Graver sætter arbejdet i gang. Det er planen at kirketjeneren kan 

betjene systemet under gudstjenesten, når vi får det i gang. 

 

b. Nyt fra sognepræsten 

 

Referat: Der bliver Luciagudstjeneste med konfirmanderne i både Lintrup og Sdr. Hygum d. 12. 

dec. 2021. 

 

c. Andet  

 

2. Kvartalsrapport for økonomi 

Status for økonomien efter 3. kvartal 2021, jf. mail fra Dorte Hundstrup d. 21. oktober 2021. 

Kvartalsrapporten viser et overskud i forhold til budget 2021 på 51,842 kr. Der mangler ult. sept. 

udgifter til fugning af gavl i præstegården (ikke budgetteret) samt indvendig reparation af udhuset i 

præstegården (er budgetteret med 50.000 kr. I budget 2022 er det forventet, at der vil blive et 

underskud på driften i 2021 på 170.000 kr. som følge af udgifter til omlægning af varmeanlæg og ny 

radiator i præstegården, fugning af gavl i præstegård og udgifter til afdeling A i udviklingsplanen for 

kirkegården i Lintrup. P.t. forventes underskuddet dog at blive mindre end 170.000 kr.  

Til godkendelse. 

Referat: Kvartalsrapporten er godkendt. 

 

3. Regnskab 2020 

Provstiudvalget har d. 19. oktober 2021 godkendt Menighedsrådets regnskab for 2020, jf. punkt 2 

på mødet d. 29. september 2021. Godkendelsen er sket uden bemærkninger fra provstiudvalget, jf. 

vedhæftede mail fra Provstiudvalget. 

Til efterretning 

Referat: Godkendelsen er taget til efterretning. 
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4. Budget 2022 

Budgetforslaget indeholder de rammeudvidelser, som Provstiudvalgets endelige rammeudmelding 

indeholder, men er i øvrigt uændret i forhold til det budgetforslag, som blev behandlet i maj 2021.  

Forhøjelserne omfatter på driftsområdet 64.320 kr. til kirkegårdsplanens afdeling B, 53.533 kr. til 

en række mindre korrektioner til driftsbudgettet bl.a. på lønområdet samt 223.327 kr. til betaling af 

et midlertidigt lån, som menighedsrådet får i 2021 til dækning af merudgifter ved byggeriet af den 

nye materielplads. På anlægsområdet er der tilført 116.875 kr. til arkitektarbejder ved 

istandsættelse og renovering af det indre af Lintrup Kirke (varmeanlæg, kalkning m.v.) og 214.817 

kr. til udskiftning af dele af stråtaget på præstegårdens udhus.  

 

Til godkendelse. 

Referat: Budgetforslag med stempel, Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 65370158, Budget 

2022, , Endelig budget afleveret d. 15-10-2021 11:29, er godkendt 

        4a. Gravsted på Hjerting Kirkegård (lukket punkt):  

              

5. Valg af renovatør til afhentning affald ved graverhuset og kirkegårdene i Lintrup og Hjerting 

Ved mødet d. 29. september 2021 blev det besluttet, at al affald ved kirkegård og graverhus 

fremover skal afhentes af privat renovatør, jf. mødets punkt 3, da kommunen fra 1. november ikke 

må afhente virksomheders affald eller kun i meget begrænset omfang.  Der er derfor indhentet et 

tilbud fra Meldgård Miljø A/S om afhentningen fra 1. november 2021, jf. vedhæftede mail med 

tilbuddet. 

 Til beslutning. 

Referat: Menighedsrådet antager tilbuddet fra Meldgaard fra 11. - 10. 2021. 

 

6. Arbejder og anskaffelser i 2021 

a. Status for anlæg af ny materielplads. 

Bilag med byggeregnskab over afholdt udgifter pr. 21. oktober 2021 er vedhæftet 

dagsordenen. Herudover kan oplyses, at de 2 nye porte er 20 cm. for lave. Spørgsmålet er, 

om det giver Menighedsrådet anledning til bemærkninger.  

Til drøftelse. 

 

Referat: Drøftet.  

 

b. Andet 

 

7. Kirkegårdsvedtægt for Lintrup Kirke 

a. Provstiudvalget har d. 19. oktober 2021 godkendt kirkegårdsvedtægten for Lintrup Kirke 

med bemærkning. Vedtægten blev behandlet i menighedsrådsmødet d. 25. august 2021. 

Provstiudvalgets godkendelse er betinget af, at vedtægtens § 24 suppleres med en 

bestemmelse om, at gravsten, som er højere end 60 cm sikres ekstraordinært. 

Bestemmelsen har betydning for gravminder i bed, som max. må måle 70x80 cm og for 

gravminder i område C, som m.h.t. højde m.v. skal tilpasses områdets tradition.  

Provstiudvalgets krav kan f. eks. imødekommes med følgende tilføjelse til vedtægtens § 24 

” gravminder, som er højere end 60 cm, sikres mod at vælte”.  

Til beslutning. 
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Referat: Følgende tekst indføjes i vedtægten: ” gravminder, som er højere end 60 cm, sikres mod 

at vælte”. 

 

b. Kirkegårdsvedtægten for Hjerting Kirke 

Menighedsrådet har d. 20. april 2017 godkendt et forslag til vedtægt for Hjerting Kirke 

udarbejdet af daværende kirkeværge Margrethe Wind. Vedtægten følger en anden 

skabelon end vedtægten for Lintrup Kirkegård, da vedtægten for Lintrup følger en nyere 

skabelon. Vedtægten ses ikke at være godkendt af Provstiudvalget eller fremsendt til 

Provstiudvalget til godkendelse. Vedtægten kan ses i arkivet i DAP’en under mappen 

kirkegård/vedtægter kirkegårdene/Hjerting Kirkegård.  

Status er formelt, at vi ikke har en opdateret vedtægt for Hjerting Kirkegård.   

Til drøftelse. 

 

Referat:  Kirkegårdsvedtægten for Hjerting Kirkegård opdateres. 

  

8. Område B. Information til gravstedsholdere.  

Ved mødet d. 29. september 2021 blev det besluttet at holde et informationsmøde for 

gravstedsholderne i område B, f. eks. i januar måned. Kirkeværgen vil ved mødet komme med et 

oplæg om informationen til de berørte gravstedsholdere i område B.  

Til drøftelse. 

Referat: Kirkeværgen har udarbejdet brev til gravstedsholdere med invitation til informationsmøde d. 5. 

feb. 2022. Brevet og planen for mødet er godkendt. 

 

9. Personale og arbejdsmiljø) 

a. Orientering ved kontaktpersonen 

 

Referat: Orientering 

 

b. Orientering fra medarbejderrepræsentanten 

 

Referat: Orientering 

 

c. Graverens udestående ferie (lukket punkt) 

 

Referat:  

 

d. Arbejdsmiljø  

Arbejdstilsynet har d. 12. oktober 2021 pr. mail meddelt, at Menighedsrådet har opfyldt 

aftalen om forbedringer i arbejdsmiljøet, jf. aftalen fra efteråret 2020. Meddelelsen er 

tidligere modtaget mundtligt fra Arbejdstilsynet.  

Til orientering. 

 

Referat: Taget til efterretning. 

 

10. Aktiviteter 
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a. Kirkekaffe 

Det er besluttet, at der er kirkekaffe d. 31. oktober efter gudstjenesten i Hjerting Kirke og d. 

28. november efter gudstjenesten 1. søndag i advent i Lintrup Kirke. Der udestår aftale om 

praktik. 

Til beslutning. 

Referat: Kaffe og kage medbringere fordelt til 31. oktober. Kirkekaffe d. 28. november udsættes til en 

anden søndag på grund af julemarked i Aktivitetscentret den dag. 

b. Alle Helgen 

Der udestår aftale om praktik m.v. 

Til beslutning 

Referat: Der bliver mulighed for at få udleveret gravlys, som de pårørende kan sætte på gravene. 

 

11. Hjerting Kirke 

a. Besøg i Sdr. Asmindrup Kirke 

Ved mødet d. 29. september 2021 blev det besluttet, at menighedsrådet vil besøge Sdr. 

Asmindrup Kirke på Sjælland for at få inspiration til arbejdet med fornyelse af Hjerting 

Kirke. Jeg har talt med formanden for kirkens menighedsråd om et besøg en lørdag i 

november. Hun stillede sig umiddelbart positiv over for et besøg, men ville drøfte det 

nærmere med det lokale menighedsråd. 

Der er 4 menighedsrådsmedlemmer herfra, som har givet tilsagn om at deltage i et besøg 

lørdag d. 20. november, hvilket jeg vil meddele til Sdr. Asmindrup. Jeg henviser i øvrigt til 

min mail d. 21. oktober 2021 om et besøg ved kirken.  

Til drøftelse 

Referat: Dato for besøg i Sdr. Asmindrup er pt. uafklaret. 

b. Kirkefondet 

Kirkefondet er en folkekirkelig organisation, som er oprettet i 1890 med udspring i Indre 

Mission og oprindeligt havde til formål at skaffe kirker til den hastigt voksende befolkning i 

København. I dag er fondets opgave at skabe liv og vækst i folkekirkens menigheder ved at 

være iværksætter, inspirator ved at samle og formidle viden, forestå udviklings- og 

forandringsprocesser ved konsulentvirksomhed m.v. Fondet udgiver herunder en række 

publikationer og pjecer samt magasinet Kirken i dag, der udkommer 4 gange om året og 

behandler aktuelle kirkelige emner. Nærmere om fondet kan findes på 

www.kirkefondet.dk. Bistand fra fondet sker mod betaling af konsulenthonorar. Som 

eksempler kan nævnes at et foredrag på 1½ time om kirkens brug koster 5.000 kr. plus 

rejse og at en workshop på 3½ tim koster 10.800 kr. plus rejse.  

Min umiddelbare holdning er, at eventuelle konsulenthonorarer til Kirkefondet vil overstige 

vores økonomiske formåen, og at vi under alle omstændigheder selv sætte kød og blod på 

projektet sammen med VBM arkitekter og lokale interessenter. Dog kan der måske hentes 

inspiration i fondets publikationer og pjecer, ligesom nogle af fondets foredrag kan have 

relevans for pastoratets menighedsråd og andre.  

Til drøftelse. 

Referat: 

 

12. Meddelelser 

http://www.kirkefondet.dk/


 

236 
 

a. Julekoncert 

Referat:  Mette Knudsen og Heidi Klinge evt. med et par stykker mere giver koncert i Lintrup Kirke d. 12. 

dec. kl. 19.00 

 

b. Andet 

 

13. Eventuelt 

Næste møde er planlagt til onsdag d. 24. november 2021, hvor vi skal konstituere os for det næste 

år og aftale mødekalender.  

Referat: Mødet afholdes kl.16.00 d. 24. nov. 2021. 

 

Efter alfabetet er det Jens Christians tur til at sørge for kaffen.  

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Kristian Poulsen   


