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Fraværende:

1 Sidste mødes protokol

2 Bemærkninger og eventuelt tilføjelser til dagsorden
Tilføjelse: Datoer for menighedsrådsmøder resten af 2021, skal besluttes.

3 Præsterne og medarbejderrepræsentanten orienterer

4 Nedlæggelse af sti på kirkegården
Der er en sti i afdeling B. som ligger uhensigtsmæssig i forhold til helheden af plænestykket det
pågældende sted. 3 K udvalget foreslår at den nedlægges.

Beslutning: Nedlæggelse af stien er godkendt.
5 Lav beplantning ved nordsiden af kirken nedlægges
Den lave beplantning nord for kirken er ved at visne flere steder, så derfor ønsker 3 K udvalget den
fjernet. Stykket udlægges i græs.

Beslutning: Punktet godkendes.
6 Vådt område i ”Fredslunden”.
Der har været en entreprenør som har haft kamera nede ved dræningen, som er omkring
Fredslunden. Der er kun drænet op til Fredslunden. Der er ofte vand på området, så 3 K udvalget
foreslår, at det drænes. Der indhentes to tilbud på opgaven, hvis det besluttes.

Beslutning: Ved dræning skal det godkendes af Provstiet. Der indsendes
forespørgsel til Provstiet, samt indhentes to tilbud på opgaven. 3K udvalget er
ansvarlig for opgaven.
7 Regnskab 1. kvartal 2021.
Fremlæggelse af 1. kvartalsregnskab for Hørup kirkekasse.
Kvartalsrapporten fremsendes.

Beslutning: Kvartalsrapport gennemgået og taget til efterretning.
8 Ændring af gravstedsudtryk i afdeling A.
Gravstedsejer har ønske om ændring af deres gravsted, så hækkene om gravstedet fjernes og der
kommer mere græs på stedet. Kirkegårdsleder vil komme med forslag til ændringen.

Beslutning: Gravstedsejer er informeret om, at ønsket ændring medfører en
prisændring ift. vedligeholdelse. Gravstedsændring godkendes. 3 K udvalget og
kirkeleder iværksætter ændringen og indhenter evt. godkendelse fra Provstiet. Det
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godkendes tillige, at der laves et prøvegravsted ved øst gavlen af kirken, med
”jernramme” iflg. billede indsendt af kirkegårdslederen.

9 Gengodkendelse af vedtægt for sekretær
Godkendelse af for sekretæropgaver.
Bilag medsendes.

Beslutning: Vedtægt godkendt.
10 Kirkebyggeri strategi.
Status på finansiel strategi samt drøftelse af næste step.

Beslutning: Grundlag for oplæg fra kirkeudvalget indgives til de af kirkeudvalget
udvalgte rådgivningsfirmaer. Når vi kender priser på en renovering med klargøring til
tilbygning vender kirkeudvalget tilbage til menighedsrådet med præsentation af
mulighederne. Menighedsrådet giver fornyet mandat til at kirkeudvalget arbejder videre.

Orientering.
Herunder orientering fra udvalgene og formanden.
Personalet er igen tilbage i arbejde på kirkegården, der et godt samarbejde mellem alle på
kirkegården.
Der er valgt ny formand for Kirkeudvalget og det blev Mette Sivebæk.
Der holdes Stiftmenighedsrådsstævne i Tinghallen i Viborg fredag den 10 september 2021 fra kl.
15.00 og slutter med en aftengudstjeneste i Domkirken fra kl. 20.00 – 21.00, der bliver sendt
program ud i maj måned, sæt gerne kryds i kalenderen nu.
Nye retningslinjer for Folkekirken fra den 21/4. Vi er tilbage til restriktioner fra november i
gudstjenesterne og et begrænset forsamlingsforbud på aktivitet. COVID-19 information - km.dk

11 Datoer menighedsrådsmøder 2. halvår 2021
Beslutning:
Datoer: Torsdag d. 26. august, torsdag d. 23. september, tirsdag d. 26. oktober og d. tirsdag d. 23.
november 2021.

12 Eventuelt
13 Lukket punkt
Intet under punktet

Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 27. maj 2021.

Orienteringsbilag:
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