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Lene Friis Kanstrup

Øvrige informationer:
Næste menighedsrådsmøde: onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00.
Møde i Distriktsforeningen (årlig generalforsamling): mandag den 26. februar kl. 19.00 i Johannesgården,
Skt. Johannes Allé 1, 8000 Aarhus C.
Temamøde i Aarhus Stift: torsdag den 1. marts kl. 18.00 i Helligåndskirken, Torpevænget 1, 8210 Aarhus V.
Forårsmøde i Aarhus Stifts Menighedsrådsforening: mandag den 5. marts kl. 19.00 på Diakonhøjskolen,
Lyseng Allé 15, Højbjerg (Se bilag)
Biskoppens Nyhedsbrev er vedhæftet til orientering.
Til beslutning
Punkt

Tid

Dagsordenspunkt

Ansvarlig for punktet

1

19.00

Godkendelse af dagsorden

Birgit Furholm

Tilføjelse af pkt. på dagsordenen – nyt pkt. 4.: opmåling
og digitalisering af kirkegårde.
Endnu et pkt. tilføjes: lukket punkt.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
2

14. kasseeftersyn-protokollat

Hans-Georg Christensen

Forelæggelse af kasseeftersynet ved Hans-Georg
Christensen. Efterfølgende skal protokollatet
underskrives.
(Bilag: 14. kasseeftersyn-protokollat)
Hans-Georg Christensen gennemgik protokollatet.
I protokollatet nævnes en svaghed i forhold til, at
regnskabsføreren både har adgang til at bogføre og at
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foretage betalinger i banken. Hans-Georg Christensen
kontakter regnskabskontoret for at få afklaret dette.
Den nævnte udfordring omkring legatkontoen Jørgen og
Mine Udsens Mindelegat, er nu bragt i orden.
Hans-Georg Christensen videregav desuden, at
opfølgningen på bemærkningerne fra seneste revision,
ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger.
MR godkendte herefter protokollatet uden
bemærkninger.
Efterfølgende indlæses dette på DAP.
3

Stillingtagen til likvidernes placering

Hans-Georg Christensen

Hvert år skal MR tage stilling om sognet likvider er
placeret som ønsket og om MR har tillid til de
pengeinstitutter, som bliver benyttet.
Drøftelse i MR.
Sydbank opkræver nu negativ rente, hvilket giver
anledning til at en flytning af likviderne kunne være
hensynsmæssig. Vi har i forvejen en konto ved Djursland
Bank. Hans-Georg Christensen vil med MR godkendelse
kontakte Djursland Bank og andre banker, som ikke har
negativ rente, med henblik på evt. at skifte pengeinstitut.
Dette blev godkendt.
4

Opmåling og digitalisering af kirkegårde

Tonni Qvist Sørensen

Provstiet har fremsendt tilbud vedr. opmåling og
digitalisering, som MR skal tage stilling til. Vi vil kunne for
kortlagt det allerede eksisterende samt lette arbejde med
fremtidig planlægning af anlæg på kirkegården.
Udgiften for at få digitaliseret Skødstrup Kirkegård er
22.500 kr. Provstiet gør opmærksom på, at hvis
et flertal af menighedsrådene ønsker at tage imod
tilbuddet, vil provstiudvalget vurdere, om ikke opgaven i
første omgang kan finansieres fra provstiets side.
MR godkendte forslaget og Tonni Qvist Sørensen giver
provstiet besked.
5

Bænke ved Jernaldervejen

Jens Bruun-Madsen

Jens Bruun-Madsen fremsætter forslag om at opsætte en
eller flere bænke ved Jernaldervejen.
Jens Bruun-Madsen orienterede om, at Jernaldervejen nu
er reetableret på kirkegården. Indvielse sker den 2. juni
kl. 14-16. Det påtænkes, at opsætte et skilt over
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bidragsydere samt et skilt på nordgavlen af
materielgården. Jens Bruun-Madsen orienterede
endvidere om, at det ville passe fint med 6 bænke.
Udgiften pr. bænk er omkring 4.000 kr.
Sagen blev drøftet af MR bl.a. spørgsmål om fremtidig
vedligehold af bænke m.v. Der blev gjort opmærksom på,
at der allerede er en bænk opsat på stedet.
MR besluttede at se tiden lidt an for se, hvor stor
interessen bliver og om flere bænke bliver efterspurgt.
MR godkendte opsætning af et skilt ved Jernaldervejen,
som muliggør alm. vedligehold. Det blev desuden
besluttet at Tonni Qvist Sørensen i fremtiden skal med til
møderne om Jernalderen.
6

Femte julegudstjeneste Juleaften 2018

Præsterne

Præsterne stiller i forslag, at der laves en femte
julegudstjeneste Juleaften for at imødekomme det store
fremmøde samt evt. imødekomme ønsket om
børnegudstjeneste denne dag.
Nye tidspunkter for gudstjenester Juleaften kunne være
kl.: 11.00, 12.15, 13.30, 14.45 og 16.00.
Anita Fabricius orienterede om behovet for en femte
julegudstjeneste, idet folk helst ikke skal gå forgæves til
kirken. Anita Fabricius gjorde desuden opmærksom på,
at der evt. er behov for vikardækning i denne forbindelse.
Kontaktperson Dorte Person fremlagde oplæg fra
personalegruppen.
MR godkendte forslaget om fem juletjenester. MR er
lydhør over for personalegruppens oplæg og præsterne
vil tale med personalegruppen om mulighederne for at
finde vikardækning.
7

Godkendelse af sommergudstjenesteplan

Præsterne

I sommerperioden dækker Skødstrup -og
Skæringpræsterne hinanden, hvilket medfører at de faste
gudstjeneste-tidspunkter rykkes fra kl. 10.00 til kl. 11.00.
Dette kræver godkendelse af MR.
Det drejer sig om: søndag den 8. juli (ES), søndag den 15.
juli (AF), søndag den 22. juli (SK), søndag den 29. juli
(Karen Togsverd) og søndag den 5. august (Karen
Togsverd)
MR godkendte planen.
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8

Nedsættelse af Menighedsmøde-udvalg

Birgit Furholm

MR indkalder en gang om året til et menighedsmøde,
hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det
kommende års budget. MR aflægger beretning om rådets
virksomhed i det forløbne år og orienterer om den
planlagte virksomhed i det kommende år.
Medlemmer til udvalget ønskes.
Erik Søndergård, Hans-Georg Christensen og Tonni Qvist
Sørensen meldte sig til udvalget.
9

Nedsættelse af Designprofil-udvalg

Kommunikationsudvalget

MR har vedtaget, at Skødstrup Sogn skal have en
designprofil (logo), som kan repræsentere sognet og
bruges i forb. med kommunikation.
Der nedsættes et udvalg, som i samarbejde med DKM
(Danmarks Kirkelige Mediecenter) kan varetage denne
opgave.
Erik Søndergård, Anita Fabricius, Lene Friis Kanstrup,
Birgit Svenningsen og Egon Grouleff Thomsen ønsker at
sidde i udvalget. Der blev stillet forslag om, at en
repræsentant for medarbejdere også kommer med i
udvalget.
Dette blev vedtaget af MR.
10

Udskiftning af varmepumpe ved Graverbygningen

Carsten Lund Jensen

Den nuværende varmepumpe er ikke driftssikker mere.
Den kan evt. repareres, men dette er problematisk og
bekosteligt. Der er indhente derfor tilbud på en ny
varmepumpe. Til godkendelse af MR.
Der foreligger et tilbud fra Østjysk Køleteknik på kr.
41.350 kr excl. moms samt et fra Kronjyllands Køleteknik
på 45.985 kr. excl. moms. Sidstnævnte leverandør kunne
desuden tilbyde en anden løsning med en varmepumpe
fra 2016 til 35.985 excl. moms.
Fjernvarme som løsning blev desuden drøftet, men dette
er ikke muligt på nuværende tidspunkt.
(Bilag: Tilbud på varmepumpe. Andet tilbud forventes at
komme inden MR-mødet.)
MR godkendte tilbuddet fra Kronjyllands Køleteknik på
35.985 kr. og Carsten Lund Jensen kontakter
leverandøren.
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11

Regning fra Løgten EL (i forb. med rep. af.
ringeanlæg/klokkerne).

Hans-Georg Christensen

Hans-Georg Christensen fremlægger regning fra Løgten
EL på og stiller i forslag, at stiftet ansøges om dækning af
udgiften vha. Axel Svenningsens legat.
(Bilag: Regning fra Løgten EL)
MR godkendte forslaget og Hans-Georg Christensen
varetager denne opgave.
12

Ansøgning fra FDF Ellevang-Risskov
FDF Ellevang-Risskov søger om bidrag evt. 5000 kr. til
opførelse af Naturværksted i Lisbjerg Skov.
(Bilag: ansøgning fra FDF)
MR besluttede at give et afslag.

13

Meddelelser

Alle

Dorte Person orienterede om ny forordning om tvungne
praktikpladser. Vi ved først til april måned, hvorvidt og
evt. hvor mange praktikpladser, vi skal tilbyde. Hvis evt.
krav ikke imødekommes påregnes en bøde. Sagen bliver
taget op igen i april.
Jens Bruun-Madsen ønskede at sige tak for
opmærksomheden i forbindelse med guldbryllup.
Organist Torben Holm Christensen takkede også for
opmærksomheden ved sin 60 års fødselsdag.
Birgit Furholm takkede endvidere for opmærksomheden i
forbindelse med sygdom.
Hartvig Bjerrum opfordrede alle til at melde sig som
indsamlere til Landsindsamlingen for Folkekirkens
Nødhjælp den 11. marts.
Tonni Qvist Sørensen orienterede om, at elinstallationen i
kirken ikke er tilstrækkelig. En udbedring af dette kan
komme til at koste omkring 5-6000 kr.
Tonni Qvist Sørensen orienterede desuden om, at der er
faldet en tagsten ned fra tårnets tag. En undersøgelse af
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hvor stor skaden er samt hvordan den kan udbedres
igangsættes.
Tonni Qvist Sørensen orienterede endvidere om, at
kapellets tag jf. syn står til reparation. Tilbud vil blive
indhentet, og vil fremsat til kommende MR-møde.
Hans-Georg Christensen orienterede om, at
Årsregnskabet for 2017 bliver forlagt til kommende MRmøde.
Birgit Furholm orienterede om, at forretningsudvalget
har ansøgte provstiet om yderligere midler. Beslutning
herom afventes.
Orientering om ny gadebelysning i området.
Orientering om, at MobilePay nu er klar til brug.
Carsten Lund Jensen orienterede om, at de store lindetræ
mellem kirkegård og præstebolig bliver beskåret.

14

Eventuelt
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