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4. maj 2022 

Lintrup-Hjerting Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 

onsdag d. 11. maj 2022 kl. 16.00 

I konfirmandstuen, Lintrup præstegård  

Dagsorden / Referat 

Deltagere: Afbud fra Anne Kvistgaard* (medarbejderrepræsentant) 

1. Status for økonomien i 2022 
Orientering om væsentlige ændringer i forhold til driftsbudgettet for 2022. Det drejer sig bl.a. om  

a. El-udgifter. Ved sidste møde blev oplyst, at der i forhold til 2022 pt. er udsigt til merudgifter 
på 75.000-80.000 kr. på årsbasis 

b. Merudgifter ved tidligere gravers fratræden. Forventes dækket via Provstiudvalgets § 5 
midler.  

c. Planter til kirkegårdsplanen. Ved sidste MR-møde blev nævnt en ikke-budgetteret udgift på 
55.000-60.000 kr. 

d. Skade på præstegårdens stråtag. En ekstraordinær udgift på 36.000 kr. dækkes ikke af 
kirkernes selvforsikringsordning. Et emne for bidrag fra Provstiudvalgets § 5 midler. 

e. Reparationsarbejder i præstegårdens udhus. Vi skylder arbejder for ca. 30.000 kr. (?), som 
vi tidligere har fået bevilget. 

f. Arkitektbistand vedr. fornyelse af Hjerting Kirke. Vi har godt 40.000 kr. tilbage/”skylder” af 
bevillingen for arkitektbistand, som er bevilget i foregående år.  

g. Andet +/-. 

Kvartalsrapporten behandles ved mødet d. 25. maj 2022.  

Referat: Resten af renoveringen af udhuset ved præstegården udskydes. Der ansøges fra 5% 
puljen til stormskade på præstegården, merudgift til løn til graver i fratrædelsesperioden og 
merudgifter til løn til vikarer gravemedhjælper i fratrædelsesperioden. Udgifter til Inventar i 
graverhuset flyttes til anlæg. 

2. Budget 2023 
Ved mødet d. 20. april blev det besluttet at arbejde videre med forslag om slotsgrus på gangene 
omkring Lintrup Kirke. Tilbud fra Holms Anlægsgartneri lyder på 164.375 kr. ekskl. pigsten omkring 
kirken og 243.750 kr. inkl. pigsten – begge dele inkl. moms. Tilbud fra FL Jord er på 244.312 kr. inkl. 
omlægning af pigsten og moms.  
 
Budgetsager er desuden merudgifter som følgende af løn- og prisstigninger bl.a. til el. Budgetsag er 
også vederlag til formand, kirkeværge og kontaktperson, som samlet overstiger Provstiudvalgets 
retningslinjer. Renovering af Lintrup kirke og nyt varmeanlæg i kirken afventer plan for arkitekt, jf. 
punkt 3, men er næppe aktuelt til budget 2023.  
 
Til drøftelse og beslutning. 

Referat: Der søges ud fra tilbud fra Holm incl. pigsten til 243.750 kr.  
 

3. Lintrup kirke 
Der er modtaget forslag fra ark. Overby om istandsættelser og fornyelser i kirkerummet samt nyt 
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varmeanlæg i Lintrup Kirke. Projektet skønnes at koste 4.819.375 kr. (prisniveau maj 2022). Der 
henvises til vedhæftede bilag modtaget fra arkitekt Overby. 
 
Forslaget og den videre proces drøftes. 

Referat: Jens Chr. Andersen og Dorte Gepard laver et oplæg om forskellige muligheder for 
varmesystemer i kirken til efter sommerferien. 
 

4. Hjerting Kirke. 
Menighedsrådet har tidligere besluttet, at projektet for fornyelse af Hjerting Kirke i første omgang 
koncentreres om kirkeklokke med automatisk ringning. Det blev samtidig besluttet at søge sagen 
fremmet med automatisk ringeanlæg på den eksisterende klokke. 
 
Kirkeministeriets klokkekonsulent har efter et besøg i kirken i november 2019 udtalt, at han ikke 
kan stille sig bag en automatisering af den eksisterende klokke, som er fra 1411. Hvis vi ønsker et 
automatisk ringeanlæg, anbefaler konsulenten en ny aflastningsklokke, som f. eks. kan placeres i 
den eksisterende tagrytter, mens den eksisterende klokke placeres på kirkeloftet under kirketaget. 
Det er også den løsning Menighedsrådet har peget på ved et senere besøg fra stiftets 
konsulentrunde. Konsulentens udtalelse er udsendt til mødet d. 20. april 2022. 
 
Klokkefirmaet Thubalka har i april 2016 afgivet et tilbud på et automatisk ringeanlæg til den 
eksisterende kirkeklokke, som lyder på 78.500 kr. inkl. moms, hvortil kommer udgifter til el-
arbejder og andre udgifter til afledte arbejder på kirkebygning m.v. Fremskrives tilbuddet med 
forbrugerprisindekset vil tilbuddet i aktuelle priser være på 86.350 kr. Benyttes lønindekset bliver 
udgiften højere – 88.100 kr. medio 2021 (Danmarks Statistik har ikke offentliggjort nyere data). Tilbud 
fra Thubalka er vedhæftet. 
 
Formanden har forud for mødet talt med klokkekonsulenten om hans vurdering af mulighederne 
for at installere et automatisk ringeanlæg på den eksisterende klokke.  Konsulentens vurdering var, 
at han ligesom i november 2019 ikke kan anbefale et automatisk ringeanlæg på klokken i Hjerting, 
og at det også vil være hans vurdering i en evt. udtalelse til Ribe Stift. 
 
Hvis vi  følge klokkekonsulentens anbefalinger og fortsat vil have automatisk klokkeringning skal vi 
anskaffe en ny klokke, som vi ifølge konsulenten kan få fondsfinansieret. Det automatiske 
ringeanlæg, følgeudgifter ved opsætning og rådgiverudgifter skal vi derimod betale af egne midler, 
dvs. en særbevilling fra provstiudvalget.  
 
Til drøftelse og evt. beslutning om den videre proces. 
 
Referat: Der arbejdes på en ny klokke i tagrytteren med automatisk ringning. Den gamle klokke 
hænges op på kirkeloftet. Der skal indhentes tilbud på ny klokke fra to forskellige firmaer. 
 

5. Arbejder og anskaffelser 
a. Hængepartier på byggeriet ved graverhuset 

i. Opdatering om de to porte i maskinhusene 
ii. Fejl og mangler ved betonen i oplagsbåsene:  

iii. Kirkegårdsplanen. Status 
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Til orientering. 
 

6. Autorisationer til IT-systemer 
Kirkeministeriets IT-kontor har meddelt, at menighedsrådet inden udgangen af maj skal genudpege 
de personer, som på menighedsrådets vegne har adgang og rettigheder til it-systemer, herunder 
FLØS, dataarkiv m.fl., hvor der kan behandles personoplysninger. IT-kontoret oplyser endvidere, vi 
som menighedsråd kun må have de personer oprettet, som har et tjenstligt behov for at have 
adgang til it-systemerne, herunder behandle personoplysninger. Menighedsrådets beslutning skal 
dokumenteres skriftligt. Bilag med de nuværende autorisationer vil bliver udsendt inden mødet.  
 
Til beslutning. 

Referat: Anne Kvistgaard (graver) har fået adgang som graver. Vi viderefører nuværende adgange i 
øvrigt. 
 

7. Personaleforhold 
a. Kontaktperson. 

Referat: Der er ansat ny gravermedhjælper - Karina Sprogøe Holm-Bendtsen 

b. Medarbejderrepræsentant. 

Referat: 
 

8. Meddelelser. Siden sidst 
a. Dialogmøde i Lintrup d. 26. april 2022 

Referat: Orientering 

b. Menighedsrådsmedlemmer.. 

Referat: Angående byfestgudstjeneste og møde i Rødding Konfirmandstue d. 9. kl. 19.00 (sammenfald): 
Vi vil foreslå om mødet kan byttes, med det andet møde som er kl. 17.00 
 

9. Eventuelt. 
Nyt møde er planlagt til d. 25. maj.  

Mødet afsluttes senest kl. 18.00, da der er planlagt fælles sangaften kl. 19.00 i Sdr. Hygum. 

Der vil bliver serveret smørrebrød ved mødet.  
 

Med venlig hilsen 

 

Jens Kristian Poulsen   

 

* navn rettet efter mødet 


