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HORSENS-HAMMER SOGNES
MENIGHEDSRÅD
Menighedsrådsmøde, kl. 19.00
Hammer Sognegård

Dato: Tirsdag d. 10.04.2018

Blad nr. 014

Formandens initialer:
JT

Dagsorden
Underskrift af referat af møde
13.03.2018

Beslutning
Referatet blev underskrevet.

Eventuelle afbud
141 post/meddelelser - Jørn
folkekirkens miljørådgivning
bålhytte, tinglyst vejadgang
sogneindsamling 2018
ansøgning om tilskud
kursus i Distriktsforeningen
142 nyt fra enkeltmandsposter og
udvalg
a.kasserer
valg af kasserer
orientering fra
forb.budgetsamråd, Jørn
b.kontaktperson
deling af opgaver
lukket punkt: personalesag og
kirkegårdsdrift
c.kirkeværge, Hammer
grøn kirke, erfagruppe

d.kirkeværge, Horsens
status energiforbrug kirken
status døbefonden
kloak, Horsens
Teleslynge
e.præsten
forældreorlov
f.medarbejderrepræsentant
g.udvalg
program - Niels Jørgen
kunst HA – Lillian
kunst HO - Tina

Vi er på provstiplan blev tilknyttet folkekirkens
arbejdsmiljørådgivning.
-Forslaget har været forelagt og vi indstiller at den tinglyste
vejret ændres.
- Der blev indsamlet 5162,50. Vi taler om indsamlingen i
god tid inden næste år.
Vi bevilger 1000 kr til støtte til tværkulturel kristen
sommerlejr på Hørby efterskole.
Minder om kursus den 25. april kl. 17.00

JT kontakter stiftet og oplyser, at et medlem er udtrådt af
menighedsrådet.
Vi forventer at få samme driftsramme som i år.
Vi drøftede punktet. Vi tager det op i efteråret.
- Punktet blev drøftet.

Arne deltager i erfagruppen.
Har fået tilbud på at få ført vand til Hammer Kirke. Arne
følger op på det.
Der har været et større forbrug af varme i kirken. MKC har
fået styr på den.
Er blevet istandsat.
Tegninger til JT.
Er blevet ringet op af Sicom om teleslyngen i Horsens.
Har haft en dejlig påske med dejlige gudstjenester.
Har fået forældreorlov fra 1. august til 21. oktober.
Det nye klaver er kommet og stillet på plads i Hammer
Kirke.
Der var ca 35 deltagere til foredraget den 15. marts. Næste
arrangement er en tur til Dronninglund Kunstcenter den 18.
april.
Det er planlagt og klart.
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HORSENS-HAMMER SOGNES
MENIGHEDSRÅD
Menighedsrådsmøde, kl. 19.00
Hammer Sognegård

Dato: Tirsdag d. 10.04.2018

Blad nr. 014

Formandens initialer:
JT

Dagsorden
kor og koncert - Inge
kirke og kulturmedarb - Arne
blad og PR - Jørn
arv - Jørn
gudstjeneste - Daniel
143 eventuelt

Beslutning
Der er koncert i morgen i Hammer Kirke.
Arne indkalder til et møde snarest.
Ligger til godkendelse på stiftet.
Daniel indkalder snarest til et møde.
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Grindsted, den 10. april 2018

underskrifter

