Referat fra menighedsmøde søndag den 25. oktober 2020
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst v/ formand Svend Rath.
Valg af referent
Menighedsrådets beretning v/formanden.
Kasserer Ole Krabbe Olesen orienterer om regnskab 2019 og driftsbudget 2021.
Kontaktperson Ingrid Ranegaard Jespersen orienterer om
nyt omkring personalet.
Spørgsmål og kommentarer til menighedsrådet.

Ad 1: Formand Svend Rath bød velkommen
Ad 2: Anne-Dorte Bruun Nielsen blev valgt som referent
Ad 3: Formand Svend Rath aflagde beretning:
Menighedsrådet
Seneste menighedsmøde blev afholdt d. 07. april 2019, og det næste møde skulle efter planen være
afholdt sammen med orienteringsmødet d. 12. maj forud for nyvalget til menighedsrådet d. 15. sept.
Mødet blev udsat flere gange grundet Covid-19.
2019
Sidste halvår af 2019:
I juli blev der begået indbrud i sognegården med en del ødelæggelser til følge.
I august blev der installeret nyt lydanlæg og teleslynge i kirken og alarm i stuehuset.
I september afholdt vi det årlige syn af kirkens bygninger og kirkegården uden de store bemærkninger.
Endelig godkendelse af sammenlægningen af 4 matrikelnumre til ét på i alt 17.444 kvadratmeter. Dette
sparer en del i ejendomsskat.
Oktober: Ansættelsesudvalg indstiller Karen Holm Agersnap til vikar for Line.
November: Opstart på ”Projekt indvendig istandsættelse af kirken” med et møde d. 27. nov. med
provstiets rådgivende arkitekt Klaus Andersen.
December: D. 03. dec. møde med arkitekt Bruno Larsen – Vmb arkitekterne.
d. 04. dec. møde med Mia Andersen og Carsten Kronborg fra Linjen arkitekterne fra Horsens.
d. 17. dec. Modtager vi et forslag fra dem vedr. renoveringen.
2020
Året 2020 starter stille og roligt med planlægningen af kirkerenoveringen.
Januar måned d. 03. jan. møde med orgelkonsulent Torben Krebs.
d. 14. jan. provsten og provstiudvalget har på baggrund af arkitekt Klaus Andersens rapport fra mødet d.
27. nov. 2019 udbedt sig et møde omkring projektet.
d. 21. jan.: Det årlige fællesmøde med Beder MR hvor der drøftes emner af fælles interesse.
d. 22. jan. møde med energikonsulent Poul Larsen som gennemgår varmeanlægget i kirken.
Februar måned: D. 11. feb. møde med Energi Tjenesten energirådgiver Carsten Vejborg og senere med
orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn.

d. 25. feb. møde med provsten og provstiudvalgsformanden hvor vi præsenterer Linjen arkitekternes
udkast og drøfter finansieringen.
Marts måned: d. 10. mar. Møde med Linjen arkitekterne for at færdiggøre ansøgningerne som skal
indsendes inden 01. apr.
Den 12. marts kommer så nedlukningen på grund af Corona.
Medarbejderne sendes hjem og alle aktiviteter i sognegården lukkes ned.
Maj måned: D. 17. maj starter en gradvis genåbning og fra d. 18. maj og frem til sommerferien er de to
konfirmandlokaler udlånt til Malling skole.
Juni måned: D. 02. juni afholdes det årlige syn af præstebolig, kirke og kirkegård, sognegård og
materielgård uden de store bemærkninger. Dog skal vinduer og tag på præsteboligen observeres.
d. 16. juni afholdes der møde med Carsten fra Linjen for at lægge en tidsplan.
Der gennemføres en sikring af farlige gravsten.
August måned: Endelig gennemføres de udsatte konfirmationer.
September måned: D. 15. sept. afholdes der nyvalg til menighedsrådet, hvor tre af de nuværende
medlemmer ikke ønsker genvalg.
Oktober måned ansættes Dorte Sørensen som kirketjenervikar under Ann-Lines barsel.
Der har i år til dato været afholdt:
5 ordinære menighedsrådsmøder
2 lukkede menighedsrådsmøder
2 møder med de frivillige
1 fællesmøde med Beder
2 møder i koordinationsudvalgene mellem Beder og Malling MR.
1 møde i Søndre Provsti
11 møder i forbindelse med genåbningen
Samt diverse udvalgsmøder.
Planer for 2021
Fokus vil være på, at få genåbnet så mange aktiviteter som Kirkeministeriet og Sundhedsstyrelsens
retningslinjer giver mulighed for.
Endvidere vil den indvendige istandsættelse af kirken have topprioritet og kræve mange resurser af
menighedsrådet.
Malling menighedsråd
Svend Rath/formand

Ad 4: Kasserer Ole Krabbe Olesen redegjorde for regnskab 2019 og driftsbudget 2021. Alt er i orden og
ser strålende ud. Budgettet for 2020 er overholdt med overskud på 47.000 kr. af rådighedsbeløbet til og
med 3. kvartal 2020
2019 havde et overskud på ca. 63.000 kr. af rådighedsbeløbet.

Budget 2021 bliver mindre end budget 2019, hvor vi havde 200.000 kr. ekstra til ansættelse af kirke- og
kulturmedarbejder.
Vi fik alt hvad vi søgte om til istandsættelsen af kirken.
Vores rådighedsbeløb er på ca. 240.000 kr., når lønninger, faste udgifter m.v. er betalt. Der kommer dog
besparelser i 2021 på grund af lønstigninger og fald i renteindtægter.
Ad 5: Kontaktperson Ingrid Ranegaard Jespersen orienterer om nyt omkring personalet.
Coronaen medfører den største og tungeste opgave. Retningslinjer fra Ministeriet kommer ofte langt på
bagkant i forhold til, hvad vi har brug for.
Personalet har haft meget travlt, idet intet er som det plejer. Vi forsøger at holde mest muligt åbent.
1.8.2020 blev Maria Norby ansat som kirke- og kulturmedarbejder vikar. Hun hjælper med
minikonfirmanderne, morgensang, babysalmesang m.v. i 10 timer om ugen til 31. maj 2021
Kirketjenervikar Dorte Sørensen starter muligvis i denne uge (og senest den 1. november) til afløsning af
Ann-Line i dennes barselsorlov.
Ad 6: Christine Bugge bemærkede, at der er samtale i gang med skolen, efterskolen, daginstitutionerne
m.v. i forhold til afvikling af julen 2020 underi Coronaens hærgen. Der bliver nogle lukkede tjenester
tilrettelagt for de enkelte institutioner.
Derudover bliver der 4 særlig tilrettelagte musiktjenester i december plus nogle korarrangementer. Vi
forsøger at fordele besøgene i kirken væk fra den 24. december og til flere dage i december.
Referent: Anne-Dorte Bruun Nielsen

”

