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

Dato: Tirsdag d.08.05.2018

Blad nr. 015

Formandens initialer:
JT

Dagsorden

Beslutning

Underskrift af referat af møde
10.04.2018

Referatet blev underskrevet.

Eventuelle afbud

Afbud fra Arne

144 post/meddelelser - Jørn
ophavsret - kirkens brug af
billeder fra nettet.
rigsarkivet - høring om udkast
til bekendtgørelse.

- fået brev om ophavsrettigheder ved brug af billeder fra
nettet, det er ikke noget, som vi bruger.

145 nyt fra enkeltmandsposter og
udvalg
a.kasserer
kvartalsrapport 1. kvartal
budget 2019 - start af udkast
b.kontaktperson
lukket punkt: personalesag og
kirkegårdsdrift.
MUS - orientering.
Christines deltagelse i styregruppemøder i Kompetancesekretariatet.
c.kirkeværge, Hammer
lydanlæg til 2.pinsedag
bygningssyn - orientering
d.kirkeværge, Horsens
bygningssyn - orientering
e.præsten

- vi indsender ikke noget høringssvar.

Kvartalsrapporten blev gennemgået.
Ønsker til budget 2019 skal sendes til Jørn Tolbod.

Orienterede om det.
Gode MUS samtaler med en positiv tone.
Menighedsrådet ser det som en fordel for os, at vores
kirkemusikere er med i sådan et arbejde.

Lydanlægget er bestilt.
Der har været bygningssyn, der er lidt små ting, som vi skal
have set på.
Der har været syn i Horsens, der var nogle små ting, som vi
skal have set på.
Et seminar: Fremtidens gudstjeneste den 24. maj, Daniel
deltager.
De nye rammer til konfirmationsbillederne passer ikke helt i
den eksisterende ramme. Vi beder Jens kigge på det.
Forespørger om det er muligt at konfirmanderne deltager i
en konfirmandweekend sammen med Vodskov..
Menighedsrådet synes, det er en god ide.

f.medarbejderrepræsentant
g.udvalg
program - Niels Jørgen

Havde rundvisning på Dronninglund kunstcenter med 20
deltagere. Sæsonafslutning i Hammer Sognegård den 31.
maj kl 18.30 med spisning.
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kunst HA - Lillian
kunst HO - Tina
kor og koncert - Inge

kirke og kulturmedarb - Arne
blad og PR - Jørn
arv - Jørn

Der er fernisering i Hammer Sognegård på torsdag.
Der er en koncert den 15. maj i Horsens Kirke med Elkjær
trio og Hammerkoret. Den 22. maj er der en åben sangaften
i Hammer Sognegård, hvor vi synger udvalgte numre af 100
salmer.
Der skal indkaldes til et møde.
Næste blad er lige sendt til korrektur.
Har fået brev fra stiftet, vi skal afvente National museets
udtalelse, vi kan godt gå videre med sagen, uden at afholde
det møde, som de oprindelig ville have afholdt efter
ideudkastet er indsendt.

gudstjeneste - Daniel

Forslag om at møderne holdes en tirsdag kl 15.00.

146 eventuelt

Minder om indbydelsen til Distriktets forårstur.
tilmeldingsfrist den 16. maj til Jørn.
En tak fra Lene for jubilæet og gaven fra menighedsrådet.

Langholt, den 8. maj 2018

underskrifter

