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

Dato: Tirsdag d. 09.10.2018

Blad nr. 019

Formandens initialer:
JT

Dagsorden

Beslutning

Underskrift af referat af møde
11.09.2018
Eventuelle afbud
156 post/meddelelser - Jørn
Fælles indkøb af katafalk/kistevogn initiativ fra menighedsrådet i Vester
Hassing
Aalborg Provstiernes menighedspleje medlemsskab? , tilskud til koordinator?
Datoer for MR-møder 1. halvår 2019
Afsked med Marie-Louise gudstjeneste med efterfølgende
reception?
Invitation fra Samrådet i Grindsted og
Uggerhalne.
Folkekirkens familiestøtte

157

Afbud fra Niels Jørgen Frederiksen.

Rådet har drøftet forslaget og tager det op til
endelig beslutning på et senere møde.
Vi bevilger 5000 kr i tilskud. Vi overvejer at
invitere koordinatoren ud til os og fortælle
om, hvad vi kan bruge funktionen til.
15. januar i Horsens, 12. februar i Hammer,
12 marts i Horsens, 9. april i Hammer, 14. maj
i Horsens, 11. juni i Hammer.
Søndag den 21. oktober kl 10.30 i Hammer
kirke med efterfølgende reception i Hammer
Sognegård.
Invitation til en aften med debat om fremtiden
for området den 6. november kl 19 -21i
Sognegården i Grindsted.
Har fået en ny koordinator, Helene
Kristensen.
Orientering om ny bekendtgørelse om
opbevaring og kassation af arkivalier.
Tilbud om luftfotografering af kirkerne, Jørn
tager kontakt.

Nyt fra enkeltmandsposter og udvalg

A. Kassereren
Månedsrapport pr. 30.09
Revisionsprotokollat til årsregnskab for
2017.
Godkendelse af endelig budget for
2019

Månedsrapporten sendes ud i morgen.
Revisionprotokollatet behandlet og
underskrevet.
Endelig budget 2019 afleveret den 05.10.2018
kl. 14.23

B. Kontaktpersonen
Dato for medarbejdermøde

Medarbejdermøde afholdes den 28.november
kl 15 - 16.30 i Hammer Sognegård.

C. Kirkeværge Hammer
Revner i kirken besigtiget af konsulent
fra Nationalmuseet - rapport.
Maling af nabohegn - hvad er aftalt?

Har modtaget en rapport.

D. Kirkeværge Horsens
Sikring af gravstene
Algebehandling, præstebolig og
forpagterbolig.

Indhenter en pris fra stenhuggeren på at lægge
dem op ad diget.
Er udført. Har fået tilbud på algebehandling af
kirken.
Arbejdet går i gang snart.

Graverbygning
E. Præsten
Køb af salmebøger til sognegården i
Langholt

Der indkøbes 50 stk salmebøger med
guldtryk.
Der har været en god Pizzagudstjeneste i
Horsens.

F. Medarbejderrepræsentanten

I.A.

G. Udvalg
program - Niels Jørgen

Har planlagt alt for det næste halve år. Næste
program er foredrag med Rikke Nielsen og
Lykkeliga.
Har holdt det første møde.
Efterårsudstillingen har fernisering søndag
den 14. oktober kl 12. Der kan bruges et par
enkelte vagter i åbningstiden hver dag 15-17.
Der er mange forskellige udstillere i år.
Der er en koncert den 6/12 med Nordklang.
Der er planlagt flere koncerter.
Der er aftalt med Christine, at hun og Daniel
finder en dato i Februar.
Afventer besked fra National museet
Afventer at Daniel kommer tilbage.

kunst HA - Lillian
kunst HO - Lone

kor og koncert - Inge
kirke og kulturmedarb,blad/PRArne
arv - Jørn
gudstjeneste - Daniel
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underskrifter

Der er aftalt, at naboen holder øje med hegnet
og hver part maler på sin side.
Forslag om at flytte flagstangen, så den kan
ses fra gaden.

Deltagerliste er udleveret.

