Skovby, Ore og Guldbjerg Menighedsråd
Formand: Michael Bjergsø (mail: mobjergsoe@gmail.com, mobil: 29841019)
Rådsmøde 1/2019, d. 14. januar 2019

MENIGHEDSRÅDSMØDE
D. 14./1 kl. 19.00 - 21.30 i Skovby Kirkes sognehus

REFERAT

Tilstede: Michael Bjergsø, Hanne Tylvad, Lars Jensen, Bjarne Jensen (tilstede fra pkt. 4 og frem), Irene
Jensen, John Jensen, Peder Skovbo Jørgensen, Inge Lynggaard, Karl Aage Rasmussen
Afbud: Ruth-Inge Gregersen, Inga Hansen

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Dagsorden godkendt

2. I gang som ny præst i Skovby, Ore og Guldbjerg (orienteringspunkt med drøftelse)
Baggrund: Det er en del af en nyuddannet præsts opstarts- og uddannelsesforløb i et første embede at
være tilknyttet en præstekollega som kontaktperson/mentor samt være i dialog med provsten. Det er det,
for bedst muligt at sikre, at en ny præst kommer godt ind i det ny embede med alt hvad det indebærer.
Som led i forløbet, skal kontaktperson/mentor og provst deltage i et menighedsrådsmøde for at orientere
rådet om uddannelsesforløbet samt for at drøfte opstart mv. med rådet og præsten.
Provst Keld Balmer Hansen og kontaktperson (Thorkild ?) deltager under punktet, som er programsat til ca.
30 min.
Keld og Thorkild fortæller om NY PRÆST, hvilke kurser og forventninger der er til Peder ud over det daglige,
lokale virke som præst.
Punkt til næste Menighedsrådsmøde: Drøftelse af rådets arbejde med henblik på kirkens liv og vækst.

3. Forretningsorden for Skovby, Ore og Guldbjerg menighedsråd (beslutningspunkt)
Baggrund: En forretningsorden fastlægger procedurer mv. for rådets arbejde og beslutningsproces. Som
sådan er det et grundlæggende dokument og arbejdsredskab, der sikrer gennemsigtighed i rådets arbejde
for såvel rådets medlemmer som de sognebørn, vi arbejder for. Menighedsrådet fastsætter selv sin
forretningsorden (men den skal selvfølgelig være inden for rammerne af det lovgrundlag, der gælder for
menighedsråd). Forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag.
Indstilling: Det indstilles, at forslaget godkendes.
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Beslutning: Forretningsordenen godkendt.

4. Faste orienteringer (orienteringspunkt – NB: IKKE beslutningspunkter her)
Faste orienteringspunkter fra præst, formand, organist og kirkeværger; derudover evt. orienteringer fra
øvrige.
Stillegudstjenester vedtages at sættes i bero.
Musikgudstjenester fastholder navnet.
Formanden orienterer om markedsføringsøkonom-praktikant Marianne Skovbo Jørgensen.
Kirkegårdskonsulent kommer og gennemgår kirkegårdene, begynder med d. 8/2 kl 9. Ruth-Inge og Peder
deltager i fristifts orienterings møde d. 17/1. Lydtekniker rekvireres af Karl Aage.
Inge orienterer om Babysalmesang og samarbejde med Hårslev og Padesø sogne. Planlægning af koncerter:
9/3 kl 15. Ægtepar fra Ollerup, som er uddannet violinister. Deres tema er nordiske toner, koncerten er
samarbejdet med Nordiske toner.

5. Fastsættelse af honorarer for menighedsrådsarbejdet (beslutningspunkt)
Baggrund: Formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson kan tildeles et honorar for arbejdet i
menighedsrådet. Det er menighedsrådet, der fastsætter størrelsen på honoraret (samt om der skal gives
honorar), men provstiudvalget skal godkende honorarets størrelse. I de seneste rådsperioder har alle
nævnte funktioner fået honorar i størrelsesordenen pr. år: Formand 15.000 kr., kasserer 5.000 kr.,
kirkeværge 5.0000 kr. og kontaktperson 5.000 kr.
Indstilling: Det indstilles, at rådet fastholder praksis med honorar til de nævnte funktioner og dermed også
samme honorarstørrelser.
Beslutning: Formanden undersøger niveauet i andre sogne, således at vi kan flugte med generelt niveau.

6. Regnskabsinstruks og arbejdsgang ift. indkøb, faktura, kvitteringer mv. (orienterings- og
beslutningspunkt)
Baggrund: Regnskabsinstruksen er en beskrivelse af kirkekassernes regnskabsmæssige organisation og
tilrettelæggelsen af menighedsrådenes og provstiudvalgenes regnskabsopgaver, herunder ansvars- og
kompetencefordelingen. Instruksen, som er enslydende for alle lokale kirkelige kasser, skal følges af de
personer, som er blevet tildelt en regnskabsmæssig opgave og er indskrevet i regnskabsinstruksens bilag.
Udover den generelle instruks er der den daglige arbejdsgang i vores sogne ift. håndtering af fakturaer,
kvitteringer for indkøb mv. Her handler det om, dels at alle medarbejdere og rådsmedlemmer agerer i
overensstemmelse med regnskabsinstruksen, dels at vi har en arbejdsgang, der er håndterbar for både
personale og kasserer.
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Regnskabsinstruks er vedlagt som bilag, og det samme er forslag til arbejdsgang for indkøb mv. hos os.
Indstilling: Det indstilles, at regnskabsinstruksen tages til efterretning, samt at forslag til arbejdsgang
godkendes.
Beslutning: Forslaget til arbejdsgang for indkøb mv. godkendt.

7. Rådets udvalg – nedsættelse af aktivitetsudvalg og gudstjenesteudvalg (beslutningspunkt)
Baggrund: Udvalg muliggør, at ikke alle problemstillinger og processer skal drøftes fra start til slut i et
samlet råd. Og dermed kan det gøre rådsarbejdet mere fokuseret og forhåbentlig også mere
tilfredsstillende at arbejde med, fordi man får lov at dykke ned i nogle områder og forholde sig mere
distanceret til andre. Vi har præstegårdsudvalg og kirkegårdsudvalg, men aktivitetsudvalg og
gudstjenesteudvalg kunne være oplagte, idet det er to områder, som rådet skal arbejde med og forholde
sig til.
Indstilling: Det indstilles, at rådet nedsætter et aktivitetsudvalg samt et gudstjenesteudvalg (begge med 3-5
personer og heraf gerne 1-2 uden for rådets kreds).
Beslutning: 2 til aktivitetsudvalg: Ruth-Inge, og rådet inviterer Mitzie til at deltage. 2 til Gudstjenesteudvalg:
Hanne, og rådet inviterer Henrik og/eller Ellen til at deltage. Udvalgene arbejder typisk ifm.
menighedsrådsmøder, og rådsmedlemmer kan deltage i udvalgsarbejde til den enkelte mødeaften.

8. Præstegården; renovering af baghus mv. (orienterings- og beslutningspunkt)
Baggrund: Provstiudvalget har bevilget et beløb til renovering af præstegårdens baghus mv., og der er nu
arkitekt på samt indhentet tre tilbud. Det er et arbejde, der rækker udover præstegårdsudvalget, dvs. rådet
skal forholde sig til tilbuddene og den videre proces.
Indstilling: Det indstilles, at præstegårdsudvalget sammen med formand og præst danner arbejdsgruppe,
og refererer til menighedsrådet med orienteringer undervejs samt inddragelse i større beslutningspunkter.
Beslutning: Forslag godkendt. Michael, Ruth-Inge, John, Hanne, Karl Aage og Peder deltager i møde med
arkitekten d. 21/1 (gennemgang af tre indkomne tilbud).

9. Visionsdag (beslutningspunkt)
Baggrund: Vi afholder årligt en visionsdag, hvor alle tre sogne inviteres til at komme. Overskriften foreslås i
år at være ’Hvordan gør vi vores kirker til steder, vi kan lide at komme, og hvor det giver mening at
komme?’. Med en ny præst og et nyt menighedsråd er det nogle meget grundlæggende spørgsmål, som er
relevante at dykke ned i.
Indstilling: Det indstilles, at visionsdagen afholdes d. 7/4 efter gudstjenesten, samt at der nedsættes en
arbejdsgruppe, der får ansvar for at arrangere dagen (3-5 personer og heraf kunne 1-2 være
udefrakommende).
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Beslutning: Forslag godkendt, og arbejdsgruppe mødes umiddelbart før næste rådsmøde 27/2.

10. Vikarservice og graverfunktion fremadrettet (beslutningspunkt)
Baggrund: Vikarservice laver et godt stykke arbejde, men der er nye momsregler, der gør det dyrere for os
at tilkøbe ydelsen. Aftalen med Vikarservice løber for 1 år ad gangen, og den er indgået or 2019. I og med vi
i en årrække har haft et godt samarbejde med Vikarservice, er det en større beslutning at ændre på den
ordning – det forudsætter at vi har klarhed over mulige løsninger samt konsekvenser og omkostninger
forbundet dermed.
Indstilling: Det indstilles, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der får ansvar for at tilvejebringe et
beslutningsgrundlag mhp. eventuelle ændringer fra 2020 (3-5 personer med repræsentanter fra
kirkegårdsudvalg og kirkeværger).
Beslutning: Forslag godkendt. Arbejdsgruppen består af John, Karl Aage, Lars og Peder, og mødes
umiddelbart før næste rådsmøde 27/2.

11. Medlemskab i kirkekalkningssamarbejdet (beslutningsforslag)
Baggrund: Kirkekalkningssamarbejdet er et samarbejde i provstiet, hvor pt. 14 kirker er med. Det
organiserer kirkekalkningen på en måde, så vi kommer med i en ordning, der sikrer, at kirkerne kalkes
regelmæssigt samt også til en konkurrencedygtig pris (fordi der indhentes samlet tilbud). Dernæst er
praksis, at når råd går med i kalkningssamarbejdet, forbliver opsparinger til kalkning i rådets kasse og kan
bruges til andre formål. Der er ikke som sådan udgifter forbundet med at være medlem af
kirkekalkningssamarbejdet, idet det er provstiet, der betaler af ligningsbeløbet. Rådet skal stille med en
person til samarbejdets kirkekalkningslaug.
Indstilling: Det indstilles, at rådet melder sig til kirkekalkningssamarbejdet, samt at person til
kirkekalkningslauget vælges blandt kirkeværgerne.
Beslutning: Forslag godkendt. Karl Aage vælges til kirkekalkningslauget.

12. Lys på Guldbjerg kirke (beslutningsforslag)
Baggrund: Rådet har modtaget en henvendelse fra Guldbjerg lokalråd med ønsket om at få lys på Guldbjerg
kirke. Lokalrådet agter at søge midler hertil, og ønsker vores opbakning samt om muligt at vi vil stå for
gravearbejdet ifm. med etablering.
Indstilling: Det indstilles, at rådet bakker op om ansøgningen, og står for gravearbejdet, såfremt det er
inden for en rimelig prisramme. Det indstilles videre, at vi – såfremt Ore sogns lokalråd vil søge om lys på
Ore kirke – også bakker op om lys på Ore kirke under de samme forudsætninger.
Beslutning: Forslag godkendt.
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13. Sager til menighedsrådet (lukket punkt)

14. Kommende rådsmøder (beslutningspunkt)
Indstilling: Det indstilles, at rådsmøderne afholdes på følgende datoer (generelt fra 19.30-21.30 i Skovby
sognehus): 27/2, 20/3, 15/5, 13/6, 29/8, 10/10 og 13/11. Jf. vedlagte bilag.
Beslutning: Rådet afholder ordinære rådsmøde på følgende datoer: 27/2, 20/3, 15/5, 13/6, 28/8, 10/10 og
13/11.

15. Eventuelt
Ingen punkter.

