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

Dato: Tirsdag d. 16.05.2017

Blad nr. 006

Dagsorden

Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Intet at bemærke

Eventuelle afbud

Niels Jørgen Frederiksen fra kl 20.00. Tina Stokholm

063 opfølgning fra forrige møde:

underskrivning af forrige referat

064 kvartalsrapport for 1. kvartal
2017, Tina og Jørn

Kvartalsrapporten blev udleveret og gennemgået. Der er en
god balance i regnskabet.

065 udarbejdelse af budget 2018,
Tina og Jørn

Der blev drøftet de indledende tanker om budgettet. Der
følges op på førstkommende menighedsrådsmøde.

066 udbud af forpagtning af
præstegården, annonce udarbejdet

Udvalget har udarbejdet en annonce, denne blev
gennemgået og godkendt.

Formandens initialer:
JT

067 afsked med vores præst Mette, Opfordring til at så mange som muligt deltager denne dag.
som tiltræder nyt embede i
Vejgaard Sogn pr. 1. maj 2017
068 annoncering efter ny præst,
procedure og tidsplan, Jørn

Stillingen bliver opslået den 30. maj med ansøgningsfrist den
19. juni. Rådet enedes om ordlyden til embedsbeskrivelsen.
Proceduren blev gennemgået. I vacancen er det Vodskov
præsterne og en Sulsted præst, der fungerer.
Kalendermøderne bliver i perioden afholdt, styret og indkaldt
af kontaktpersonen.

069 kalkning af kirkerne, tidsplan,
Morten

Kalkningen er igangsat med start i Hammer.

070 nyt fra
- formanden
- kasserer
- præsten
- kontaktperson
- kirkeværge, Hammer
- kirkeværge, Horsens
- medarbejderrepræsentant
- udvalg

Formanden:
Venture har jubilæum med reception den 29. maj kl 13-16.
Ansøgning fra KFUM til en sommerlejr for krigsveteraner og
deres familier, vi bevilger 1500 kr.
Distriksforeningens forårstur, Jørn modtager tilmelding.
Kirkeværge Hammer:
Oplæser en ansøgning til provsrten om brug af et materiale
til udbedring af revner i loftet i Hammer Kirke
Kirkeværge Horsens:
Renovation overgår til 14-dages tømning. MKC vurderer
størrelse på container.
Medarbejderrepræsentant:
Kirkegården har praktikant i 4 uger. Telegram kort til
Langholt, skal de bestilles, det belv vedtaget.
Ønske om en studietur for det grønne område, bevilges.
Der henvises til menighedsbladet.

071 næste arrangementer
072 eventuelt

Menighedsrådet planlægger er julestudietur den 24.
november 2017
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HORSENS-HAMMER SOGNES
MENIGHEDSRÅD
Menighedsrådsmøde, kl. 19.00
Horsens Sognegård

Dato: Tirsdag d. 16.05.2017

Dagsorden

Beslutning

Langholt, den 16. maj 2017

underskrifter
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Formandens initialer:
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