Referat fra menighedsmødet i Malling sogn d. 14. november 2021

1. Formanden bød velkommen.
Der deltog 13 personer i mødet, heraf fem menighedsrådsmedlemmer.
2. Sekretæren Karsten Tügel blev valgt som referent.
3. Formanden aflagde menighedsrådets beretning.

Beretning fra menighedsmødet søndag den 14. november 2021
Menighedsrådets arbejde i 2021:
Arbejdet for medarbejderne og menighedsrådet, har i det første halvår af 2021, været meget
påvirket af de mange Corona restriktioner, som har betydet aflysninger af mange af de planlagte
aktiviteter både i kirken og sognegården.
Fra menighedsrådet side, skal der lyde en stor tak til jer alle, for den store indsats i har ydet, under
disse til tider vanskelige forhold.
Siden det seneste menighedsmøde den 25. oktober 2020, har der i år til dato været afholdt:
7 ordinære menighedsrådsmøder heraf to virtuelle møder.
1 lukket menighedsrådsmøde.
1 møde med de frivillige.
2 møder i koordinationsudvalgene mellem Beder og Malling MR.
5 møder i Århus Søndre Provsti.
10 møder omkring Corona retningslinjerne og genåbningen.
12 møder i diverse udvalg.
1 studietur ang. Kirkegårdsudvikling.
1 møde med Stiftets konsulent ang. kirkeistandsættelsen.
1 møde med Nationalmuseets konservator.
Det nyvalgte menighedsråd var lige tiltrådt den 29. november 2020 og påbegyndt arbejdet, da den
anden Corona nedlukning blev en realitet lige før jul 2020.
Kirken og sognegården blev lukket ned til efter nytår hvorefter der gradvist langsomt blev lempet
på restriktionerne indtil de helt blev fjernet i august måned i år.
Konfirmationerne blev endnu engang flyttet til august måned.
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Præsterne har efter genåbningen været meget udfordret med at få afviklet puklen af udsatte
barnedåb og vielser som er blevet flyttet flere gange. En opgave som også vil fortsætte ind i 2022.
Menighedsrådet besluttede på et møde i januar at udskyde opstarten på den indvendige
istandsættelse af kirken til 2022/2023 fordi besøget fra Nationalmuseet for besigtigelse af det
historiske inventar i kirken endnu ikke var gennemført, det blev det i september måned med et års
forsinkelse, men vi har i skrivende stund endnu ikke modtages deres rapport.
I forbindelse med det store kloakeringsprojekt i Malling har vi måttet separere regnvandet og
spillevandet både fra sognegården og materielgården, dette arbejde blev færdiggjort i januar.
En arbejdsgruppe har arbejdet med et nyt logo til Malling kirke. Det nye logo blev godkendt i marts
måned, og er herefter blevet implementeret på kirkebladet, Facebook, brevpapir og div. foldere og
plakater.
Arbejdet med en ny hjemmeside er endnu ikke afsluttet.
Det årlige syn af kirkens bygninger og kirkegården blev afholdt den 01. juni. Der blev kun
konstateret mindre fejl og mangler som nu er udbedret.
Der bliver afholdt provstesyn i 2022.
I første halvår af 2021 har tre medlemmer af menighedsrådet anmodet om at udtræde.
De to stedfortrædere som blev valgt på opstillingsmødet i september 2020 er efterfølgende indtrådt i
rådet, men det sidste plads har ikke kunnet besættes.
Vi har efterfølgende fået biskoppens tilladelse til ikke at skulle afholde suppleringsvalg men
fortsætte valgperioden ud med kun 8 rådsmedlemmer.
Planer for 2022:
Fokus vil i det kommende år være på arbejdet med projektet omkring den indvendige istandsættelse
af kirken, samt med udviklingsplanerne for kirkegården.
Det første tiltag vil være at få lavet et digitalt kirkegårdskort, hvilket er igangsat.
I løbet af foråret vil der blive afholde tre offentlige møder om udviklingsplanerne, første gang den
03. feb. 2022 kl. 19.00. Se mere om møderne i kirkebladet og på Malling kirkes hjemmeside.
Malling menighedsråd
Svend Rath
Formand
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4. Kasserer Henning Eriksen gennemgik de vigtigste nøgletal i regnskabet for 2020.
Regnskabet udviser et driftsunderskud på kr. 66.592,19 mod budgetteret 0.
Underskuddet dækkes med menighedsrådets fri midler på kr. 63.635,77 og ved besparelser i 2021
Regnskabet er godkendt af BDO revision og Århus Søndre Provstiudvalg uden nævneværdige
bemærkninger.
Regnskabet for 2021 følger budgettet, og udviser et driftsoverskud pr. 30. sept. 2021 på ca.
kr. 158.000,00.
Driftsrammen på budget 2022 er forhøjet med kr. 39.312,00 til dækning af de forventede
overenskomstmæssige lønstigninger.
5. I kontaktpersonens fravær orienterede formanden om nyt omkring personalet.
Der er pt. to medarbejdere på barsel. Kirketjeneren er tilbage d. 01. januar 2022
og en gartner omkring starten af august 2022.
Kirke- og kulturmedarbejder Maria Norby Gjødsbøl er blevet fastansat på deltid.
6. Spørgsmål fra de fremmødte:
Kan det nye digitale kirkegårdskort ses på nettet og kan gravsteder findes?
Svar: det vil ikke være muligt før det er godkendt i Stiftet.
Er der planlagt aktiviteter for ungdommen som det tidligere er omtalt?
Svar: Det er en af de opgaver vores kirke- og kulturmedarbejder skal prøve at få startet op.
Afslutning og fælles frokost. Mødet sluttede ca. kl. 13.00.
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