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

Dato: Tirsdag d. 14.08.2018

Blad nr. 017

Formandens initialer:
JT

Dagsorden

Beslutning

Velkommen til Marie-Louise Impgaard Søren- Velkomst til Marie-Louise.
sen, vikarpræst

150

Underskrift af referat af møder 12.06.2018
og møde af 24.07.2018

Referaterne blev underskrevet

Eventuelle afbud

ingen

post/meddelelser - Jørn
Sag af tjenstlig vej skal alene sendes til provstiet

Ny personalekonsulent ansat 01.08., Linda
Sørensen
Ansøgning om støtte fra Kamillus
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- Stiftet og provstiet har fået et nyt postsystem.
Fremover skal al korrespondence gå gennem
provstierne. Det er kun formanden der korresponderer.
- Ny Personalekonsulent.
- Ansøgning fra støtteforeningen for Kamilianergården. Vi støtter formålet med 1000 kr.
De tilbyder at man kan komme på besøg eller få
en ud og fortælle.
- Usikre gravminder. Kirkeværgerne kigger
sammen med Ulla på vores kirkegårde.
- Mail fra lokal historisk arkiv, omkring den
gård, der har ligget, hvor Sognegården i Hammer ligger.

Nyt fra enkeltmandsposter og udvalg
A. Kassereren

Kvartalsrapport for 2. kvartal.
Budgetsamrådsmøde 29.08.

Kvartalsrapporten blev gennemgået.
Budgetsamrådsmøde, Jørn deltager.

B. Kontaktpersonen
Lukket punkt: personale- og arbejdssituationen på kirkegårdene.

Tommy er blevet ansat i Fastholdelsesfleksjob
pr. 27. juni 2018.
Jens er ansat på 32 timer i en midlertidig stilling, som ophører med udgangen af august.
Ulla orienterede om arbejdssituationen på arbejdspladsen.
Jens ansættes med 32 timer. Vi laver en evaluering efter 3 mdr. sammen med Jens.
- Menighedsrådet har drøftet forslag til ny samÆndring af Vedtægten for samarbejdsaftalen arbejdsaftale. Vi indkalder til et møde i samarom fælles kordegn.
bejdsudvalget.
C. Kirkeværge Hammer
-Der er ikke noget nyt om vandforsyningen.
Vandforsyning til kirken.
Revner i kirken besigtiget af konsulent fra Na- - Der kommer en rapport fra konsulenten.
tionalmuseet.

D. Kirkeværge Horsens

- Der er noget galt med komfuret i forpagterboligen. Der er indkommet et tilbud. MKC undersøger, hvad der er galt.
- Præstetavlen mangler at blive opdateret. MKC
får en pris.

E. Præsten

- Er på efteruddannelse i hverdagene i uge 39
- Tilbyder et foredrag om sin pilgrimsvandring.
- mail fra Folkekirkens hus med et nyt sæsonprogram.

F. Medarbejderrepræsentanten

- Forespørgsel om hvordan vi arbejder med og
under den nye persondatalov.
- Glæder sig til det sociale arrangement

G. Udvalg
program - Niels Jørgen

- Sommerudflugt den 29. august til Gunderup
Kirke, venter på tilmeldinger.
Sognegårdens fødselsdag lørdag den 18. august
kl 15.30.

kunst HA - Lillian
kunst HO – Lone

kor og koncert – Inge

kirke og kulturmedarb - Arne
blad og PR - Jørn
arv - Jørn
gudstjeneste - Daniel
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Langholt, den 14. august 2018

underskrifter

- i.a.
- Christine har lavet et flot opslag i menighedsbladet. Der er begyndt at komme tilmeldinger
fra udstillere, som også gerne tager en vagt.
- Det hele er tilrettelagt. Der er koncert med den
italienske trio i september. Begge kor starter i
næste uge.
- Der har været holdt et møde. Det blev vedtaget
at lægge udvalget sammen med Blad og PR udvalg.
- Der afventes svar fra National Museet
- Der har været holdt et møde.
- Forespørgsel fra Hjerteløber korpset i Langholt om menighedsrådet vil donere lidt penge til
en hjertestarter ved kirken.

