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Dagsorden

Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Eventuelle afbud

Inge Vadmand

083 opfølgning fra forrige møde:

Intet

084 kvartalsrapport for 2. kvartal
2017, Tina og Jørn

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.

085 arv fra Cecilie Nielsen er nu
udbetalt, Jørn

Boet er nu gjort op og arven udbetalt.

086 forpagtning af
præstegårdsjorden, Jørn

Forpagtningsaftalen er godkendt hos provstiet. J.T.
udarbejder en kontrakt.

087 istandsættelse af
præsteboligen, Morten

Arbejdet skrider planbmæssigt frem.

088 ny sognepræst ansat pr.
01.09.2017, ordination 31.08 og
indsættelse 10.09 i Hammer kirke,
Jørn

Der er ordination i Budolfi kirke kl 17.00 Indsættelse den
10.sept. i Hammer kirke kl 10.30 med efterfølgende reception
i Horssens Sognegård.

089 Hammer kirke, revner i loft,
Arne

Modtaget et brev fra stiftet, at vi bør invitere
kirkekonsulenterne til at se på revnerne. A.N. sætter det i
værk.

Formandens initialer:
JT

090 indkaldelse til budgetsamråd og Der er indkaldt til budgetsamråd onsdag den 30. august. T.S.
møde om valg til provststiudvalg og deltager.
stiftsråd, Jørn
Der er indkaldt til valgt til provstudvalg og stiftsråd den 22.
august. J.T. deltager.
091 nyt fra
- formanden
Ansøgning fra FDF i Hammer om bålhytte. Vi giver tilladelse
til opsætning under forudsætning af at alle regler er
overholdt.
- kasserer
- Der er stadig lidt problemer med COOP kortene. T.S.
fortsætter arbejdet.
- præsten
- kontaktperson
- kirkeværge, Hammer
- kirkeværge, Horsens

- medarbejderrepræsentant

- A.N. har fået et tilbud om et rækværk til udvendig trappe
ved Hammer Kirke. Det besluttes opsat.
- MKC Der er lavet en skadesanmeldelse på indbruddet i
Horsens Sognegård.
-MKC har fået priser ind på synsarbejder. Vi tager stilling til
tilbud på et senere møde.
- Asfalt på p-plads sættes i gang.
- Algebehandling på præstegård og præstebolig og maling af
kviste på præstegård sættes i gang.
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Dagsorden

Beslutning

- udvalg

Kunstudvalg Horsens - der er en annonce i Vodskov avis i
denne uge og i næste menighedsblad.

092 næste arrangementer

Der henvises til hjemmesiden.

093 eventuelt

Menighedsrådsmødet i september aflyses.

Formandens initialer:
JT

Ref.: LNF

Langholt, den 8. august 2017
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