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HORSENS-HAMMER SOGNES
MENIGHEDSRÅD
Menighedsrådsmøde, kl. 19.00
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Dato: Tirsdag d. 13.06.2017

Blad nr. 007

Dagsorden

Beslutning

Godkendelse af dagsorden

IA.

Eventuelle afbud

Niels Jørgen Frederiksen

073 opfølgning fra forrige møde:

underskrivning af forrige referat

074 fremlæggelse og godkendelse
af endelig budget 2018, Tina

Godkendt budget 2018, afleveret 07-06-2017, 10.42

075 behandling af indkomne tilbud
på forpagtning af
præstegårdsjorden, Jørn

Der er kommet ét tilbud. Det bliver videresendt til
Provstiudvalgets godkendelse for udarbejdelse af
forpagtningskontrakt.

076 opfølgning fra bygningssyn og
udflytningssyn i præstebolig

Der indhentes tilbud på de nødvendige udbedringer. Der har
været afholdt udflytningssyn og der afventes rapport fra
provsten.

077 orienteringsmøde i forbindelse
med præsteansættelse, Jørn

Der holdes et orienteringsmøde den 26. juni kl 16.30, hvor
hele menighedsrådet skal være tilstede. Møde til læsning af
ansøgninger torsdag den 22. juni kl 17.00 i Hammer
Sognegård.
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078 kalkning af kirkerne, hvordan er Kalkningen er afsluttet.
det gået? Morten
079 datoer for budgetsamråd og
MR-møde i september, Jørn

Der er budgetsamråd den 30. august. Beslutningen om
septembermødet afgøres i august.

079 a Årsrapport fra Kirke og
kulturmedarbejder

Rådet har modtaget en fin rapport, som er behandlet og
godkendt

080 nyt fra
- formanden
- kasserer
- præsten
- kontaktperson
- kirkeværge, Hammer

Har haft et alarm opkald fra Hammer Kirke Pinsedag og 2.
Pinsedag var der endnu et opkald.

- kirkeværge, Horsens

Der har været et indbrud i Langholt, der indhentes et tilbud
på lamper til erstatning og reparation af vindue.

- medarbejderrepræsentant
- udvalg

Har fået tilbud på dåbsfad.

081 næste arrangementer

Der henvises til hjemmesiden og menighedsbladet.

082 eventuelt

Besøg af firmaet Altlys, som præsenterer et alternativ til de
almindelige alterlys.
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