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

Dato: Tirsdag d. 13.02.2018

Dagsorden

Beslutning

Blad nr. 012
Formandens initialer:
JT

Underskrift af referat af møde
09.01.2018
Eventuelle afbud
132 post/meddelelser - Jørn

133 nyt fra enkeltmandsposter og
udvalg
a.kasserer
kvartalsrapport
forb.budgetsamråd, 20.marts
b.kontakperson
medarbejdermøde
MUS samtaler
Orientering om personalet
(kursus/samtale)
Ønske om ny makuleringsmaskine
og skærmbriller

c.kirkeværge, Hammer
lysfest
vandforsyning Hammer kirke
d.kirkeværge, Horsens
separatkloakering - i gang?
facader graverbygning
skorstene, forpagtergård
e.præsten
anskaffelse af "100 salmer"
modtagne aktivitetsforsalg
f.medarbejderrepræsentant

g.udvalg
program - Niels Jørgen

kunst HA - Lillian
kunst HO - Tina

Har fået besked om ansættelse af ny personalekonsulent
Tanja Hjort Jacobsen.
Meddelselse om Folkekirkens familiestøtte, et arbejde, som
er oprettet i flere af landets provstier. Her søger man også
frivillige til arbejdet.
Invitation til årsmøde i danske sømands - og udlandskirker.

a: kvartalsrapporten blev gennemgået. Som følge af denne
gennemgår vi budgettet igen.
Der er medarbejder møde tirsdag den 20. februar.
Rådsmedlemmer må gerne deltage denne dag.
Der skal holdes MUS samtaler i marts/april
Der er holdt en opfølgende sygesamtale.
Vi mener vores nuværende makuleringsmaskine er stadig
velfungerende og derfor venter vi lidt endnu.
Ønsket om skærmbriller undersøges.
Lysfesten var en lidt skuffende oplevelse. Det gøres bedre
næste år.
AN får et overslag på udgiften, så det er klar til forb.
budgetsamråd.
Der skal lavet et beskrivende materiale, så der kan laves et
udbud.
Har fået priser på renovering af fasaden.Har fået en pris på
udbedring. Disse tages med til forb. budgetsamråd.
Har fået en pris på anskaffelse af 30 bøger til hvert sted.
Har fået en henvendelse fra Galleri Global art i Dronninglund,
men tilbud om foredrag.
Ombetrækning af hynder i begge kirker, har vi fået en pris
på, aftalen behandles på et kommende møde. Døbefonten i
Horsens KIrke står ikke helt fast, MK får set på det. Alle
udvalg bør være opmærksom på, at arangementer skal
sendes til Ida, så de kan føres i kalenderen.
Næste arrangement er 15. marts i Hammer Sognegård.
Program for næsten hele året er lagt fast. Der er forslag om
et strikkeaften med Geilsk, programudvalget ser på det.
Har haft de første møder, har inviteret kunstnere til
udstillingen Kr. Himmelfartsdag.
Er ikke helt kommet i gang.
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kor og koncert - Inge
kirke og kulturmedarb - Arne
blad og PR - Jørn

arv - Jørn
gudstjeneste - Daniel
134 kirkeliv
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Formandens initialer:
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Der er planlagt 6 koncerter. Den første er den 28. februar.
Der har ikke været et møde, det planlægges i foråret.
Har haft et møde omkring kirkebladet, som noget nyt er der
kommet en arrangementskalender. Efterlyser omtaler at
arrangementer.
Der er et møde i morgen med en arkitekt.
Der indkaldes snart til et nyt møde.

135 årligt syn, fastlæggelse af
dato(er)

Skal vi overveje, om det skal være et punkt på et par møder
om året? Hvordan kan vi få flere til at komme til
arrangementerne og gudstjenesterne? Der inviteres til at
komme med input til punktet.
Der kommer et udspil til mulige datoer senest til næste
møde.

136 eventuelt
dagsordenform fremover

Der er tilfredshed med dagsordensformen. Fremover bør alle
sende dagsorden punkter til JT senest en uge før møde.

.Grindsted, den 13. februar 2018

underskrifter

