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13. april 2022 

Lintrup-Hjerting Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 

onsdag d. 20. april 2022 kl. 17.00 

I konfirmandstuen, Lintrup præstegård  

Dagsorden/Referat 

Deltagere: Ingen afbud 

1. Status for økonomien i 2022 

Orientering om økonomien efter 1. kvartal. Endelig godkendelse af kvartalsrapport 

afventer behandling af præstegårdens økonomi i fællesmøde i maj. 

Referat: Orientering 

 

2. Bygningssyn d. 22. marts 2022 

Ved bygningssynet var der følgende mangler, som bør afhjælpes: 

a. Hjerting Kirke:  

Maling af vinduer udvendigt og indvendigt.  

Maling udvendigt af redskabsskur. 

Referat: Der indhentes pris på rensning og maling af redskabsskur. 

b. Lintrup Kirke:  

Olietank sløjfes 

Kirken kalkes indvendigt 

Maling af kapel udvendigt og indvendigt 

Referat: Olietanken skal senest sløjfes i 2028. Der indhentes pris på kalkning af to sider af 

kirketårnet i Lintrup 

c. Præstegård: 

Maling af porte og døre i udhus 

Derudover var der enkelte mindre mangler, der kan løses som led i den løbende 

vedligeholdelse.  

 

Resultatet af bygningssynet kan ses i DAP’en under menupunktet bygninger. 

 

Til orientering. 

 

Referat: 

 



253 
 

3. Budget 2023 

Provstiudvalgets udmelding af driftsrammen for 2023 svarer til driftsrammen for 2022 

renset for engangsudgifter og reguleret for gravstedskapitaler. Rammeudmeldingen er ikke 

reguleret for forventede pris- og lønstigninger fra 2022 til 2023. Med den igangværende 

inflationsudvikling indebærer udmeldingen forringelse af driftsrammen i faste priser.  

 

Til belysning af inflationsudviklingen kan nævnes, at forbrugerpriserne de sidste 12 

måneder er steget med 5,4 pct., og at priserne forventes at stige yderligere i den 

kommende tid. Et særligt problem udgør udviklingen i energiudgifterne, da el-priserne i 

1.kvartal er steget 30-90 pct. sammenlignet med 2021. 

 

Referat: Orientering om budget - bilag: beskrivelse af korrektion til budget 2023 

 

Ved mødet d. 3. marts 2022 blev det besluttet at arbejde videre med en række projekter i 

budget 2023. Det drejer sig bl.a. om 

a. Indvending renovering af Lintrup Kirke og fornyelse af kirkens varmeanlæg. Det vil 

ikke være lovligt at bruge kirkens olietank fra 2024. Der forventes at foreligge et 

forslag og økonomisk overslag over arbejderne fra arkitekt Overby til mødet.  

Referat: Olietanken skal senest udskiftes 2028. Der arbejdes videre med projektet fra arkitekt 

Overby. 

b. Udskiftning af grusbelægning omkring Lintrup kirke med slotsgrus. Der er foreløbig 

modtaget tilbud fra Holms anlægsgartneri på 164.375 kr. ekskl. pigsten omkring 

kirken og 243.750 kr. inkl. pigsten omkring kirken – begge priser inkl. moms. Der er 

desuden bedt om tilbud fra FL Jord. Tilbud fra Holms Anlægsgartneri er vedlagt 

ansøgningen.  

Referat: Der indsendes budgetønske i henhold til tilbud fra Holm 7. apr. til 2022 til 243.750 kr. 

c. Udvidelse af forpladsen ved indgangen til Lintrup Kirke. Forslaget indgår som en del 

af kirkegårdsplanen.  

Referat: Udsættes 

d. Udbedring af hængende kirkegårdslåger ved Lintrup Kirke. 

Referat: Udsættes 

e. Forslag fra Præstegårdsudvalget. 

Der kan ligeledes være behov for at søge bevilling til dækning af løn- og prisstigninger i 

2023. I de seneste år har menighedsrådet efter ansøgning fået bevilling til dækning af 

en række pris- og lønstigninger.  

 

Budgetforslaget skal desuden indeholde et målsætningsafsnit. Til orientering er 
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vedhæftet målsætningsafsnittet fra budget 2022, som med enkelte justeringer er 

uændret i forhold til tidligere budgetår. 

 

Referat: Det udsendte målsætningspapir er godkendt 

4. Menighedsrådets vederlag. 
Provstiudvalget har udsendt vejledning om fastsættelse af vederlag til posterne i 
menighedsrådet, jf. vedhæftede mail. Hvis vejledningen ikke følges, skal der indsendes en 
begrundet ansøgning om højere vederlag i budget 2023.  
 
Ifølge vejledningen må menighedsrådets vederlag til formand, kirkeværge og 
kontaktperson ikke overstige 46.125 kr. Vores vederlag for de tre poster udgør 55.000 kr., 
hvilket er 8.875 kr. højere end vejledningen. Omvendt er kasserens vederlag på 45.000 kr. 
1.125 kr. lavere, end det vejledningen tillader.  
 
I vejledningens beløbsramme indgår ikke dækning af omkostninger til kontorartikler, 
telefon og internet, som skattefrit kan dækkes med indtil 3.900 kr. i 2022.  
 
Til drøftelse og evt. stillingstiltagen.  

 
Referat: I budgettet fastholdes det nuværende honorarniveau. Der argumenteres for grunde 
hertil. 
 

5. Lintrup Kirke 

a. Det fortsatte arbejde med kirkegårdsplanen 

Til orientering 

Referat: Orientering 

b. Graverhuset 

Orientering om gennemførelsen af byggearbejder på graverhus og materielplads. 

Referat: Der er nogle få ting der mangler at blive lavet. 

 

6. Hjerting Kirke 

Orientering om status. Udtalelse fra Kirkeministeriets klokkekonsulent om kirkeklokken i 

Hjerting vedlægges.  

Referat: Thubalka kontaktes i forhold til automatisk ringning. 
 

7. Overtagelse af den grusbelagte parkeringsplads ved Lintrup Kirke. 

Vejen Kommune har tidligere svaret, at vi kan overtage pladsen vederlagsfrit mod at betale 

omkostningerne forbundet med en evt. overdragelse af ejendomsretten til arealet til 

menighedsrådet. Omkostningerne til landinspektør, tinglysning m.v. er skønnet til ca. 
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18.000 kr. Kommunens udspil er godkendt ved et byrådsmøde. Hvis vi skal videre med 

sagen, er der behov for et forhandlingsmøde med kommune og afklaring af mandat til 

menighedsrådets forhandlere. 

  

Til drøftelse og beslutning. 

Referat: Menighedsrådet ønsker et møde med Vejen Kommune. 
 

8. Gravermedhjælper (lukket punkt). 

 

Referat:  

 

9. Personaleforhold 

a. Kontaktperson. 

b. Medarbejderrepræsentant. 

 

10. Meddelelser. Siden sidst 

a. Formands- og kasserermødet d. 5. april 2022. 

b. Aftale om løn til graver. 

c. Menighedsrådsmedlemmer. 

 

11. Eventuelt. 

Nyt møde er planlagt til d. 11. maj. Det bemærkes, at der er planlagt fælles sangaften samme dag 

kl. 19.00 i Sdr. Hygum. 

Referat: Byfestgudstjeneste 9. juni, det praktiske koordineres. Vi skal have fulgt op på regler om 

opbevaring af personoplysninger. Jens Christian Andersen deltager i dialogmødet som er indkaldt af 

lokalrådet.  

Menighedsrådsmødet d. 11. maj er klokken 16.00 

 

Der vil blive serveret smørrebrød ved mødet.  

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Kristian Poulsen   


