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Fraværende: Simon, Tove.

1

Sidste mødes protokol.

2

Bemærkninger og eventuelt tilføjelser til dagsorden.

3

Evaluering af 1. års arbejde i menighedsrådet.
Hvordan har arbejdet fungeret i det menighedsråd der tiltrådte 27. november 2016? Hvad har
været godt og hvad kan der gøres bedre?

Beslutning: Godt/ros: Stor arbejdsindsats. Opmærksomhedspunkter: Husk at
markere – dagsorden; Del op i beslutning-sparring-orientering – lange punkter, som
vedhæftede filer – tænk generationsskifte. Poul spørger, om Bent Engelbrecht vil holde
oplæg/kursus og pris på dette.
4

Virksomhedspraktik - orientering til MR:
Der er kommet en forespørgsel fra en borger om at komme i virksomhedspraktik, som kordegnelev
i 4 uger. Vi har mange dokumenter der er fortrolige, så det betyder at den der kommer har
tavshedspligt, vedr. alt der foregår på kirkekontoret. Hvordan stiller menighedsrådet sig til dette
spørgsmål?

Beslutning: Menighedsrådet bakker op om dette, såfremt kordegnen er indforstået.
Desuden skal det godkendes af den kirkebogsførende præst.
5

Vagter ved konfirmationerne.
Vi plejer at have vagter til at kigge efter, at der ikke sker noget, med de biler der er parkeret på
parkeringspladserne, i forbindelse med konfirmationer. Der er konfirmationer lørdag den 5. maj og
søndag den 6. maj, hvem kan hjælpe de to dage?

Beslutning: Den 6. maj; Kai og Minna. Der spørges i menigheden, om nogen kan
hjælpe.
6

Ønsker til budget 2019-2021.
Menighedsrådet skal tage stilling til, om vi har ønsker til budget 2019-2021, herunder ønsker til
enkeltstående driftsudgifter og justering af budgetgrundlaget.
Skemaet skal indsendes til Ikast-Brande provsti senest 1. marts 2018
Skemaet med indkomne ønsker fremsendes fra kasserne.

Beslutning: Skema fra kasserer er godkendt og sendes til Ikast-Brande Provsti.
7

Godkendelse af regnskabsinstruks.
Regnskabsinstruksen er en beskrivelse af kirkekassernes regnskabsmæssige organisation og
tilrettelæggelse af menighedsrådenes regnskabsopgaver, herunder ansvar- og
kompetencefordelingen. I december 2017 fik vi konto i Vendsysselsparekasse, ny konto i Nordea
og lukket tre konti i Jyske Bank.
Ny regnskabsinstruks fremsendes.

Beslutning: Regnskabsinstruksen er godkendt.
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Brug af Alba og Stola

Orientering om biskoppens indstilling til brug af liturgiske klæder".
Det er biskoppens holdning,
1) at det var fint, at vi fortsat vil bruge den sorte præstekjole til kirkelige handlinger som
bisættelse/begravelse og vielse.
2) at vi er frie til at bruge alba, stola og messehagel uden at bære præstekjolen indenunder til ugens
særgudstjenester, andagter mm.
3) at vi under højmessen fortsat bærer præstekjole ifølge denne ordning: at vi indleder gudstjenesten
med at være klædt i præstekjole, alba og stola/messehagel, men at vi under prædiken kun bærer den
sorte præstekjole. Efter prædiken kan vi så igen iføre os messeklæderne. (Det er forresten også den
måde, provsten gør det under sine gudstjenester.)
Idet os præster var enige om forslaget, at provsten bakkede os op, og at menighedsrådet samtykkede
gjorde, at biskoppen var klar over, at han var i modvind i dette spørgsmål, og han sagde, at han gerne
ville samtale med MR, hvis I har behov for yderligere drøftelse af, hvorfor han ikke umiddelbart ønsker at
imødekomme vores ansøgning. Jeg har dog personligt ikke et ønske om at drive spørgsmålet længere. I
stedet kan vi tage det op om fx 5 år, hvis vi synes, det er aktuelt.
Jeg foreslår, at vi fortsætter vores køb af liturgiske klæder, idet vi kommer til at bruge stolaerne ved
højmessen, og albaen ved ugentlige/sær- gudstjenester.

Beslutning: Beslutning om indkøb af liturgiske klæder, udsættes til næste gang, når
behovet for ”præstekjolealba” og ”selvstændig alba” er undersøgt.
9

Lys ved kapellet og pakeringsplads.
Der er indhentet tre tilbud på belysningen og styring af lys ved kapellet og parkeringspladsen, foran
kirken, tilbuddene er vedhæftet.

Beslutning: Beslutning om leverandør er taget.
10 Studietur 2018.
Den endelige dato er ikke kommet fra præsterne endnu.

Beslutning: Der er ikke tilslutning til en retrætedag, bl.a. ud fra at studieturen også
er for ægtefæller. Studietursudvalget bør mødes og sammen beslutte dato og
indhold.
11 Kortlægning af gravsteder og opmåling.
Til Hørup Menighedsråd:
Min forgænger Per Nørgaard udviklede et fint og brugbart kirkegårdskort som jeg stadig bruger.
Det har fungeret fint og det er let for mig at justere gravstederne, når der er ændringer. Men nu kan
programmet ikke længere gemme de ændringer jeg laver. Der er risiko for at det hele bliver slettet
hvis jeg trykker ”GEM”.
Brandsoft har et gennemprøvet kirkegårdskort som fungerer perfekt. Det kan meget mere og jeg
kan have oplysningerne med ud på kirkegården på en tablet. Det er tidsbesparende for både mig
og kunden. Og det er nemt når en af medarbejderne skal vikariere i mit fravær. Kortet kan lægges
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på hjemmesiden så pårørende, bedemænd blomsterhandler og stenhugger m.fl. kan gå ind og
finde gravstedet.
Jeg har talt med Brandsoft for at få en pris på det og de har videre bedt en landmåler der har stor
erfaring med kirkegårdskort (og er de billigste på markedet) om at sende et tilbud. Jeg vedhæfter
begge dele.
Jeg vil bede MR om at tage stilling til om behovet kan anerkendes og tilbuddet kan godkendes.
Det vil være en fordel at sætte det i gang inden alt for længe.
Der er behov for indkøb af en tablet (ipad eller anden form for tablet) til som arbejdsredskab.
Med venlig hilsen
Henning Graugaard

Beslutning: Der skal laves et nyt kirkegårdskort, men der mangler et tilbud fra en
leverandør mere. Formand, 3K udvalgsformand, kirkeværgen og kirkegårdsleder får
fuldmagt til at beslutte, hvilket tilbud der benyttes.
12 Orientering
Herunder orientering fra udvalgene og formanden
1. suppleanten er fraflyttet sognet, 2. suppleant er orienteret og rykker op som 1. suppleant.

13 Eventuelt
14 Lukket møde
Intet under dette punkt.

Næste menighedsrådsmøde 3. april 2018.
Orienteringsbilag:
A
B
C

Ikast – Brande Provsti
Ikast - Brande Provsti

Referat fra provstiudvalgsmøde 16. januar 2018
Referat fra provstiudvalgsmøde 14. februar 2018

*
*
*
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