Referat for menighedsrådsmødet,
torsdag den 27. august 2020, kl. 19.00 i sognegården

Til stede
Kristine K. Ravn, Mathias Harding, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen, Jørgen Jessen,
Paul Svennesen, Lis Fjellerup, Hanne Hauberg og Gunhild Fjord.
4 bilag vedhæftet.

Valg af referent
Gunhild Fjord vælges.
Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et nyt punkt 7 c.: Bispevalg.
Herefter blev dagsorden godkendt

Godkendelse af referat fra mødet den 11. juni 2020
Referat fra menighedsrådsmødet den 11. juni 2020 blev godkendt.

1. Økonomi
a. Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport 1. og 2. kvartaler,
halvårsregnskab 2020
Kassereren gennemgik halvårsregnskabet, som udviser et underskud på kr. 150.307,- i første halvår.
Underskuddet på kr. 150.307,- kan forklares sådan:
Der er fejlagtigt konteret kr. 24.063,- vedr. arkitektbistand til varmeanlæg. Denne udgift flyttes til
anlægsudgifter.
Der er udbetalt husleje til genhusning af præstefamilien med kr. 103.000,-. Denne udgift forventes dækket
via forsikringen.
Der er udbetalt kr. 17.000,- i feriepenge til fratrådt graver. Denne udgift kan søges dækket via 5% midler.
Vi har for hele 2020 budgetteret med kr. 108.000,- til el og varme. Men vi har allerede i første halvår brugt
kr. 132.749,-. Fejlbudgetteringen skyldes, at vi forventede, at varmeanlægget i kirken ville være udskiftet, og
dermed være billigere i drift.
Lønbudgettet tåler ingen udvidelser, og der må generelt udvises mådehold på grund af fejlbudgettering vedr.
el og varme.

Kirkeværgen orienterede om, at der til provstiet var fremsendt den ønskede oversigt over de
forventede udgifter til: Nyt orgel, renovering af kirke og nyt kapel. Sammen med de øvrige
projekter, der søges dækket af jordsalgspengene (renovering af præstebolig og nye og lettere
møbler til sognegård) beløber projekterne sig samlet til 15,4 mill kr. m.moms. Heri indgår en
forventet dækning fra Forsikringsenheden på samlet 570.000 kr.
Menighedsrådet godkendte halvårsregnskabet 2020, 1. og 2. kvartal.
b. Valgforsamling den 15. september
Gennemgang af dagsorden for valgforsamling
Tage V. Andersen og Tommy S. Petersen vil være sekretærer.
Kristine K. Ravn vil være dirigent.

2. Meddelelser fra tilsynsførende for kirke, kapel og kirkegård
a. Nyt om projekter
Kapel
To forskellige skitser til nyt kapel har været præsenteret for menighedsrådet, men der er ikke fundet
en løsning endnu. Kristine K. Ravn og Tage V. Andersen har efter MR-mødet den 28. juni haft et
møde med arkitekten Brian Hansen og gennemgået rådets ændrede ønsker, og herunder foreslået, at
man for bedre at kunne foretage et valg af farver for mursten og teglsten får lavet tre forslag i farve
af kapellet set fra grønningen nord for kirken.
Lone Paepke fra provstiet har den 10.8.2020 meddelt, at der til reparation af kapellet fra 2016
henstår 272.162,- kr. øremærket til kapellet. Det var vi ikke klar over før nu. Desuden er der aldrig
blevet søgt erstatning fra Forsikringsenheden. Erstatningen er i 2016 blevet estimeret til 124.000,kr. svarende til 142.600,- kr. i nutidsværdi.
Kirkeværgen vil nu søge Forsikringsenheden om erstatningsbeløbet.
Orgel
Frobenius har vundet opgaven med, at bygge det nye orgel. Jørgen Jessen har tidligere fundet det
nødvendigt, at få en nærmere geoteknisk undersøgelse på grund af den dybe udgravning til orglet
langs tårnets gavlvæg, af hensyn til tårnets mur, der i forvejen har en del skader.
Arkitekt Jannie Hansen har rådført sig med orgelbyggeren, Nationalmuseets kirkearkæolog og en
statiker.
De to første mener, at problemerne vil kunne løses undervejs, mens statikeren mener at man for en
sikkerheds skyld som et led i projektet udendørs skal foretage 2 prøvegravninger og en boring.
Jørgen Jessen mener ikke, at den af Arkitekt Jannie Hansen foreslåede geotekniske undersøgelse vil
være tilstrækkelig. Jørgen Jessen ønsker den geotekniske undersøgelse foretaget indefra, da han
mener, at kirkegulvet ligger 40 cm under den udvendige jordoverflade.
[Tage V. Andersen: efterfølgende måling i forhold til underkant af mosaikvinduet ude og inde viser,
at kirkegulvet ligger 21 cm under inderkanten af den 80 cm brede brostenskant ved tårnmuren
under vinduet, og 2 cm under yderkanten af brostenene ved starten af perlestensgangen].
Menighedsrådet beslutter, at give arkitekt Janni Hansen mandat til undersøge sagen nærmere i
forbindelse med det øvrige arbejde omkring orgelbyggeriet.

b. Projekt grupper og projekt tidsplan
c. Ansøgning om 5% midler til reparation af vandskade i våbenhus
Der blev i foråret 2020 konstateret en vandskade i våbenhuset og ristene i de udvendige
udluftningshuller i kirkens ydermur var rustne og faldet. Dette blev udbedret og samtidig blev også
nogle løse sten i gærdet fastmuret. Dette kostede 11.000,- kr.
Kirkeværgen vil ansøge provstiet om 5% midler til dette.
MR godkender, at kirkeværgen ansøger provstiet om 5% midler til dette.
d. Spørgsmål
En gravstedsejer har gentagne gange skældt ud på graveren på en ubehagelig måde. Kirkeværgen
ønsker derfor at den fremtidige kommunikation skal ske skriftligt gennem ham. Menighedsrådet
godkender at kirkeværgen sender brev til gravstedsejeren.
MR godkender, at kirkeværgen sender brev til gravstedsejer.
KKPS-udvalget bliver ikke reetableret på denne side af kirkerenoveringen. Projektgruppen i
forbindelse med kirkerenoveringen består af Tage V. Andersen og Kristine K. Ravn, der refererer til
menighedsrådet.
MR besluttede den 11. juni 2020, at kirken ved renovationen skal opvarmes med et vandbåret
anlæg (model 3), hvor varmepumpen står ved kapelbygningen, hvorfra rør skydes op gennem
kirkegården og ind under kirkegulvet.
Jørgen Jessen er bekymret for løsningen med konvektorgravene med støj fra ventilatorerne og
spurgte om det er en mulighed, at besøge en kirke, der bruger denne opvarmningsmodel.
Menighedsrådet beslutter at spørge arkitekt Jannie Hansen om det er muligt, at besøge en kirke, der
bruger denne opvarmningsmodel.

3. Meddelser fra tilsynsførende for sognegården
Den nye opvaskemaskine er installeret i sognegårdens køkken. Overtagelsesforretning bliver
onsdag den 2. september kl. 10.00, hvor Tage V. Andersen deltager.
På mandag den 31. august 2020 aftales det mellem Mikael Fuglsang og Paul Svennesen, hvornår
der skal være undervisning i brug af maskinen.

4. Aktivitetsudvalget
Efterårssæsonen begynder nu. Aktiviteter vil blive gennemført under hensyntagen til corona.

5. Kontaktperson
a. Kontaktpersonen er i gang med at gennemføre MUS-samtaler
b. Jørgen Jessen foreslog, en markering af de tyske flygtningegrave fx ved indramning med
stenfliser langs kanterne af gravstedets græsplæne.

6. Nyt fra præsterne
Mathias Harding skal på obligatorisk efteruddannelse den 10. september 2020 i Århus og i uge 37 i
Løgumkloster.

7. Evt.
a. Næste møde er sat til 10. september 2020
MR beslutter at flytte mødet til den 23. september kl. 18.30.
Mathias vil samtale om gudstjenesten den første halve time.
b. Fællestur til Løgumkloster for MR
Udsat.
c. Bispevalg
Bispevalget den 18. november 2020. Mathias Harding, Hanne Hauberg og Tage V. Andersen
deltager i Helsingør.
De blå polstrede møbler i sognegården er ikke værd at sælge, hvorfor Tommy henter dem og kører
dem til genbrug i Lynge.
Fredag den 4. september kl. 9.00 kommer der klaverstemmer.
Fredag den 2. oktober 2020 holder MR fest.

Næste møde 23. september kl. 18.30.
Mathias vil samtale om gudstjenesten den første halve time.

