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

Dato: Tirsdag d.12.06.2018

Blad nr. 016

Formandens initialer:
JT

Dagsorden

Beslutning
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Underskrift af referat af møde
08.05.2018

Referatet blev underskrevet.

Eventuelle afbud

Afbud: Daniel

147 post/meddelelser - Jørn
Stiftet har givet dispensation
til at fortsætte med 7 valgte
medlemmer.
kassererposten, valg.
vikarpræst i Daniels orlov.
bemyndigelseserklæring til
underskrift.

148 nyt fra enkeltmandsposter og
udvalg
a.kasserer
fremlæggelse og godkendelse af endelig budget 2019,
som er medsendt dagsorden
b.kontaktperson
orientering om personaleog arbejdssituationen på
kirkegårdene.
årsrapport fra KK-medarb.

Meddelelsen er taget til efterretning.
Der har været afholdt valg til kassererposten, valgt blev
MKC.
Der blev holdt valg til næstformandsposten, IV blev valgt.
Daniel skal på forældreorlov. Stiftet arbejder på at finde en
vikar i orlovsperioden.
Bemyndigelses erklæring blev underskrevet. MKC er valgt
som underskriftsberettiget.
Overenskomsterne på det kirkeligeområder er vedtaget.
Brev fra arbejdsgivernes uddannelsebidrag. Vi skal betale
3533,78 kr, da vi ikke har elever.

Det endelige budget blev fremlagt og gennemgået.
Budget bidrag 2019, afleveret 12-06.2018 11:03

-Situationen blev gennem gået. Gravermedhjælper er blevet
sygemeldt.
En rigtig flot rapport. Der aftales et Kirke- og kulturmedarbejder udvalgsmøde onsdag den 27. juni kl 15-17

c.kirkeværge, Hammer
vandforsyning til kirken.
afmelding af renovation.
d.kirkeværge, Horsens
maling af vestvinduer i
Sognegården.
stole i sognegården.
e.præsten

-Har fået to tilbud fra vandværket. Arbejder videre.
- Undersøger nærmere.

f.medarbejderrepræsentant
g.udvalg
program - Niels Jørgen

Intet

kunst HA – Lillian
kunst HO - ?
kor og koncert - Inge
kirke og kulturmedarb - Arne
blad og PR - Jørn
arv - Jørn
gudstjeneste - Daniel
149 eventuelt

-Maling af vinduer sættes i gang.
Stolene går op i samlingerne, skal tjekkes.

Der godkendes anskaffelselse af en printer gennem Folkekirkens IT.

-Der er lavet en plan for det kommende halvår. Sognegården fødselsdage overvejes, da det er en lørdag.
-En flot udstilling, godt besøgt alle dage. Mødes igen i oktober til planlægning af næste års udstilling.
Der har ikke været holdt et møde. Der søges frivillige til udvalget.
Der er udarbejdet et program.
Der aftales et møde til den 27. juni kl 15-17
Mødet lægges sammen med kirke og kulturmedarbejder
mødet.
Der afventes.
Der er møde den 19.juni
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Grindsted, den 12. juni 2018

underskrifter

