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HORSENS-HAMMER SOGNES
MENIGHEDSRÅD
Menighedsrådsmøde, kl. 19.00
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Dato: Tirsdag d. 11.06.2013

Blad nr. 007

Dagsorden

Beslutning

Godkendelse af dagsorden

112: Punktet kontaktperson bliver et lukket punkt.
107A: Valg af foretningsudvalg

Formandens initialer:
JT

Eventuelle afbud
Afbud: Morten K. Christensen.
102 opfølgning fra forrige møde
103 Ulla Blok Nielsen fortæller om
sit arbejde, problemer og visioner

102: Præstehaven: Der er kommet OK fra stiftet, og arbejdet
påbegyndes snarest. Midlerne der tages i brug stammer fra
salg af Graverbolig i Hammer således at det ikke kommer til
at påvirke driftmidlerne 2013.

104 udkast til budget 2014
105 godkendelse af
standardvedtægt for kontaktperson
106 ansættelsesbeviser for
medarbejdere

Der er aftalt møde med kommunen og samrådet mht.
Banesti den 4. juli kl. 16.00.
Niels Jørgen har indhentet tilbud på EL og har fået et
fordelagtigt tilbud fra Energi Nord, som rådet vælger at
acceptere. Niels Jørgen søger for at det bliver sat i gang og
at præsteboligen kommer med. Aftalen løber i 3 år.

107 forretningsudvalg, fastlæggelse
af beføjelser og opgaver
103: Ulla fortalte om sit arbejde på Hammer Kirke og de
opgaver der følger med. Udstyret på kirkegården fungerer
108 debatoplæg om
som det er, dog vil der i nærmeste fremtid være behov for at
styringsstruktur, debatmøde torsdag investere i en ny Nicodan.
den 20. juni i Skalborggaardhallen
104: Budget 2014 blev diskuteret. Budget blev godkendt og
109 arv efter Ernst Jensen
underskrevet og vil blive sendt ind til provstiet.
I fremtiden - Budget 2015 skal alle budgetønsker være
110 kirkebil
indkommet inden februar.
111 ansøgning om støtte til
indspilning af samtlige salmer i den
danske salmebog til streaming på
internettet - beløb kr. 1.000,-

105: Godkendt, og vil blive sendt til alle i rådet og alle
medarbejder.

112 nyt fra
- kontaktperson
- kirkeværge, Hammer
- kirkeværge, Horsens
- medarbejderrepræsentant
- udvalg

107: Forretningsorden vedtaget.

106: Alle ansættelses beviser er OK.

107A: Jørn Toldbod, Ellen Nygaard, Niels Jørgen
Frederiksen og Mette K. Pedersen foreslås til udvalget.
Endeligt valg afgøres på næste møde.
108: Orientering fra formand.

113 næste arrangementer
114 eventuelt

109: Det skal undersøges om man kan få bevilget midler til
noget udendørs. Præstetavlen skal opdateres. Thorvald
Odgaard kontaktes vedr. farvesætning i kirken.
110: Mette gjorde rede for hvordan det fungerer i Horsens og
Hammer. Der skal tages kontakt til Østergaard for at
undersøge om der er mulighed for at arrangere det
anderledes. Niels Jørgen kontakter Østergaard.
111: Støtte gives.
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112
- kontaktperson:
Rådet har med beklagelse modtaget Lene Elise opsigelse,
Graver i Horsens. Opsigelsen er fra 31.07.2013.
Der vil blive oprettet et ansættelsesudvalg.
Ekstraordinær møde vedr. emnet i Horsens 27.06.2013 kl.
17.30
Der bevilges indkøb af mobilt bredbånd samt mobiltelefon til
sognemedhjælper.
- kirkeværge, Hammer: FAK har forespurgt om muligheden
for at afholde anlægskursus i Horsens/Hammer i forår 2014 Rådet støtter ideen.
- kirkeværge, Horsens:
- medarbejderrepræsentant:
- udvalg:
13. juni kunstudvalg Horsens
Gudstjenesteudvalg: Der er planlagt 2 fyraftensandagter i
Hammer i efteråret.
Sognemedhjælperudvalg: Der vil blive planlagt et møde før
ferien.
113 næste arrangementer:
Åben sangaften i Hammer Kirke 12. juni
114 eventuelt

Grindsted, den 11. juni 2013

underskrifter

