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Velkommen til vores nye præst
Daniel Høgagard
Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Eventuelle afbud

Niels Jørgen Frederiksen, Rikke Lysgaard og Daniel
Høgagard

094 opfølgning fra forrige møde:

underskrivning af forrige referat, referatet blev underskrevet
af de tilstedeværende

095 revisionsprotokollat til
årsregnskab for 2016, Tina

Revisionsprotokollatet blev gennemgået og underskrevet.

096 orientering fra
budgetsamrådsmødet, Tina

TS var til budgetsamråd. Der er bevilget midler til
seperatkloakeringen. Der er de samme midler til driften, som
der var i 2017.

097 godkendelse af endelig budget
for 2018, Tina

Budget 2018, afleveret den 10-10-2017 13:56.

098 forpagtningskontrakt , Jørn

Forfagtningskontragten er blevet underskrevet og
fremsendes til provstiudvalget til godkendelse.

099 istandsættelse af
præsteboligen og indflytningssyn,
Morten

Der er indflytningssyn den 11. oktober. Ombygningen er gået
rigtig godt. Der er fremkommet lidt ekstraudgifter, som ikke
kunne forudses. Der er stor ros til graver teamet for det store
stykke arbejde i haven.

100 spørgeskema fra Stiftet, bilag

Vi vil gerne besvare spørgeskemaet. Da vi har fået ny præst,
så mener vi, at det er passende, at præsten også kan
deltage. Derfor ser vi os nødsaget til at udskyde udfyldelsen
til først i 2018. Så har vores præst haft mulighed for at lære
sine sogne at kende. Kan det nå at komme med i
vurderingen, vil vi gerne sende det ind.

101 ansøgning om støtte fra
Kamillus og Aalborgprovstiers
menighedspleje

Ansøgning fra Støtteforeningen Kamillus, vi bevilger 1000 kr.
Ansøgning fra Aalborg provstiernes meninghedspleje, vi
bevilger 5000 kr

102 datoer for MR-møder 1. halvår
2018

9./1 i Horsens; 13/2 i Hammer; 13/3 i Horsens; 10/4 i
Hammer; 8./5 i Horsens; 12/6 i Hammer

103 nyt fra
- formanden

Orienterer om, at der har været valg til provstiudvalget. Jørn
er blevet valgt ind i udvalget.

- kasserer

Den foreløbige kvartalsrapporten blev uddelt og
gennemgået. Arbejder stadig med Coop om brug af vores
kort.

- præsten

Intet
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- kontaktperson

orienterer om arbejdsmiljøkonsulent. Fernisering på søndag
kl 12 på efterårsudstillingen.

- kirkeværge, Hammer

Der var en alarm i sognegården i Hammer. Der er besvær
med at lampen ikke lyser eller holder op med at lyse. Har
snakket med naboen om hegnet. Der bliver skiftet tre stolper
og malet til foråret. Naboen har spurgt om at få fældet træet,
som står yderst. AN ser på det. Har haft en entreprenør til at
se på vejen op til Hammer kirke, den er stadig meget bulet.
AN taler med entreprenøren.

- kirkeværge, Horsens

Der er et høringsmøde om udstykningen, MKC deltager på
mødet. Har en forsikringssag på et vindue, forsikringen
mangler en kvitering fra politiet. Skal vi have præstetavlerne
ajourført?

- medarbejderrepræsentant

Intet

- udvalg

Gudstjensteudvalg: der har været et møde.
Koncertudvalg: har planlagt næste års koncerter.
Kunstudvalg i Hammer: Har haft evaluering af udstillingen.
Der er i morgen et arrangement i distriktsforeningen. Det er
en god ting at deltage i, det er spændende arrangementer.
Der er møde i programudvalget i morgen.

104 næste arrangementer

Der henvises til kirkebladet og hjemmesiden.

105 eventuelt

Vi bestræber os på at afslutte møderne inden kl 22.
Julestudietur den 24. november, vi skal besøge Vejgaard
Kirke og Sankt Marcus Kirke. Vi mødes kl 16.30

Langholt, den 10. oktober 2017
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