Skovby, Ore og Guldbjerg Menighedsråd
Formand: Michael Bjergsø (mail: mobjergsoe@gmail.com, mobil: 29841019)
Rådsmøde 2/2020, d. 20. maj 2020

MENIGHEDSRÅDSMØDE
D. 20/5 kl. 19.30 - 22.00 i Smidstrup forsamlingshus

Referat

Tilstede: Alle
Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

2. Faste orienteringer (orienteringspunkt – NB: IKKE beslutningspunkter her)
Faste orienteringspunkter fra præst, formand, organist og kirkeværger; derudover evt. orienteringer fra
øvrige. Bemærk at orienteringer medsendt som bilag ikke gennemgås på mødet, men at spørgsmål,
kommentarer, drøftelse etc. til dem er velkomne på mødet.
Bemærkninger mv.: Diverse orienteringer, ingen bemærkninger.

3. Genåbning af kirken (orientering og beslutning)
Baggrund: De almindelige kirkelige aktiviteter har været lukket ned i de seneste 10 uger, men nu kan vi
atter genåbne – dog under særlige forholdsregler med afstand og hygiejne. Peder vil orientere om, hvilke
tiltag vi gør i Skovby, Ore og Guldbjerg kirker samt om de drøftelser, der er gjort i personalegruppen.
Indstilling: Det indstilles, at rådet drøfter tiltagene samt evt. justeringer mhp. godkendelse.
Beslutning: Rådet godkendte de forholdsregler, der er taget, og at friluftsgudstjenesten 2. pinsedag i
Guldbjerg flyttes til Ore kirke, idet der stadig er forsamlingsforbud uden for. Dette annonceres i
Områdeavisens gudstjenesteliste og annonceres ved Guldbjerg kirke. Derudover aflyses musikgudstjeneste
søndag (det annonceres på facebook og hjemmeside), men derudover er der ikke ændringer i
gudstjenestelisten.

4. Økonomi (godkendelse af kvartalsregnskab samt budget 2021) (beslutning)
Baggrund: Kvartalsregnskabet ser godt ud, idet vi kommer ud af første kvartal med et overskud på 50.477
kr. Overskuddet hænger sammen med, at vi er gået fra Vikarservice til egne gravere. I og med Vikarservice

Skovby, Ore og Guldbjerg Menighedsråd
Formand: Michael Bjergsø (mail: mobjergsoe@gmail.com, mobil: 29841019)
Rådsmøde 2/2020, d. 20. maj 2020

indgår i budget 2020, har Tanja lavet et arbejdsbudget, hvor graver, gravermedhjælper og
sognemedhjælper er lagt ind, og hvor løn til organist og kirkesanger er justeret. Det er vedlagt som
budgetformål her. I budget for 2021 kommer vi ud med et overskud på 157.894 kr. – igen besparelsen på
Vikarservice. Ift. budget 2020 er lønninger fremskrevet med 2 % og andre mindre ting er justeret. Det er
positivt, idet sognehuset kan forventes at give os udgifter, bl.a. ift. indretning. Bjarne vil supplere med
bemærkninger på mødet.
Indstilling: Det indstilles, at rådet godkender kvartalsregnskabet, og drøfter budgettet mhp. godkendelse.
Beslutning: Rådet godkender kvartalsregnskabet. Rådet drøftede budget 2021 og det fremsættes til
beslutning ved rådsmøde d. 9/6.

5. Valg til menighedsråd 2020
Baggrund: Der er valg til menighedsråd, og det foregår på en ny måde med Valgforsamling d. 15/9, hvor
rådet vælges. Kommer der efterfølgende en kandidatliste, afholdes valg d. 17/11. Men det første skridt er,
at vi afholder orienteringsmøde d. 9/6 i Skovby Forsamlingshus.
Indstilling: Det indstilles, at rådet får klarhed over, hvem der genopstiller og såfremt nogle påtænker at
udtræde af rådet, drøfter mulige nye kandidater til rådet. Videre indstilles det, at rådet fordeler opgaver
ifm. valget og orienteringsmødet d. 9/6.
Beslutning: Rådet drøftede mulige kandidater, samt hvordan de forskellige rådsmedlemmer forholder sig.
Desuden drøftedes dagsorden for d. 9/6. Rådet besluttede, at valgbestyrelsen mødes og gennemgår plan
for det kommende valg, bl.a. mhp. oplæg til informationsmødet d. 9/6.

6. Projekt Nyt sognehus (orientering)
Baggrund: Vi afventer godkendelse fra fredningsnævnet. Den forventes at komme før sommerferien, og
derfor skal vi have ryddet det gamle sognehus, så arbejdet kan gå i gang straks derefter. På mødet vil
arbejdsgruppen om det ny sognehus orientere om, bl.a. om evt. nyt samt den seneste dialog med
Huscompagniet.
Indstilling: Det indstillet, at rådet laver en plan for rydning af sognehuset, samt tager orienteringen til
efterretning.
Beslutning: Arbejdsgruppen træder sammen og samler op på proces mv. samt fastsætter dato og tid for
tømning af sognehus (datoen sendes til rådet, og alle møder så vidt muligt op og hjælper til).

7. Ore, Guldbjerg og Skovby Kirkegårde
Baggrund: Rådet har fået en henvendelse om enkelte gravsteder på Guldbjerg kirkegård, hvor sten mv. står
skævt på gravstedet efter den nye hækbeplantning. Der ønskes en tilpasning, så det fremstår mere
balanceret.
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Indstilling: Det indstilles, at rådet drøfter, om og hvordan vi kan imødekomme ønsket.
Beslutning: Tilpasningen er sket i samråd mellem gravejer og graver.

8. Rådets arbejde og kirkens liv og vækst (drøftelse og beslutning)
Baggrund: En fast samtale på rådsmøderne: Hvad vil vi gerne med vores kirker, og hvilken rolle mener vi, at
kirken skal spille i vores lokalsamfund? Peder vil fortælle om de forskellige videotiltag, der er gjort i
coronatiden, samt komme med et oplæg omkring, hvordan vi kan holde fast og arbejde videre med de gode
erfaringer også efterfølgende.
Indstilling: Det indstilles, at rådet drøfter oplægget.
Evt. punkter til videre arbejde: Rådet anerkendte og roste det store og gode arbejde, der er gjort i coronaperioden fra Peders og de ansattes side. Og rådet bakkede op om at holde fast i at arbejde med videotiltag
som supplement til de almindelige tjenester i kirkerne – evt. ved at afsøge mulighed for at nogle af disse
kan tælle med som gudstjenester.

9. Sognebladet fremadrettet (drøftelse og beslutning)
Baggrund: Ved det foregående møde besluttede vi, at Peder skulle undersøge, hvad det kræver af
ressourcer at varetage opgaven. Det har han gjort, og Peder vil orientere herom.
Indstilling: Det indstilles at rådet beslutter, om det er noget, vi vil arbejde videre med samt hvordan.
Beslutning: Peder forespørger Henrik om estimeret timetal for opgaven, og sender det til rådet. Og
inddrager Hanne i mulige måder at løse layout-opgaven.

10. Sager til menighedsrådet (lukket punkt)
-

11. Diverse beslutningspunkter
Baggrund: 1) En låge til Guldbjerg Kirkegård er stjålet. Vi har anmeldt det, haft artikel i lokalavisen samt
anmeldt det til forsikringen. 2) Der er en række punkter, som er påpeget i kirkesyn de senere år, og som
skal repareres. 3) Der er forhold, der ikke er på plads ift. renoveringen af præstegården (manglende
etablering af stikkontakter, træer skal plantes ved terrasse, afløbsproblem v. badekar fra første sal). 4) Det
foreslås at indkøbe en robotplæneklipper til præstegårdshaven.
Indstilling: Ad 1) Der er ikke kommet henvendelser omkring lågen, og vi afventer svar fra forsikringen. Det
indstilles, at vi anskaffer en ny låge. Ad 2) Det indstilles, at væsentlige fejl mv. repareres, hvor det lader sig
gøre ved egne ansatte, og ellers af håndværkere (ved indhentning af tilbud, hvor det er påkrævet). Samt at
kirkeværgerne noterer på listen, hvad der udbedres inkl. regnskab. Ad 3) Det indstilles, at provstiets
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byggesagkyndige Thomas Brooksby inddrages i sagen mhp. at tingene etableres som en del af
byggeopgaven og ikke som ekstra arbejde. Ruth Inge tager initiativ til møde med Thomas, Morten
(arkitekt), Hanne og Peder. Ad 4) Det indstilles, at plæneklipperen kan indkøbes, og at Peder afklarer evt.
spørgsmål med forhandleren.
Beslutning: Rådet fulgte alle indstillinger.

12. Eventuelt

______________________________________

______________________________________

Michael Bjergsø (formand)

Lars Jensen (næstformand)

______________________________________

______________________________________

Ruth-Inge Gregersen

Hanne Tylvad

______________________________________

______________________________________

Bjarne H. Jensen

Karl Aage Rasmussen (suppl. for Inga Hansen)

______________________________________

______________________________________

Irene Jensen

John K. Jensen

______________________________________

______________________________________

Peder Skovbo Jørgensen (præst)

