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

Dato: Tirsdag d. 13.03.2018

Dagsorden

Beslutning

Underskrift af referat af møde
13.02.2018

Referatet blev underskrevet.

Eventuelle afbud

Afbud fra Arne og Morten

137 post/meddelelser - Jørn

Har modtaget stiftets godkendelse til at bruge midler til
indkøb af klaver til Hammer Kirke, det købes nu.
Har fået en ansøgning fra Nibe Festivalen. Der bevilges 1000
kr til formålet til kirketeltet på festivalen.

138 nyt fra enkeltmandsposter og
udvalg
a.kasserer
regnskab 2017

budgetposter i budget 2018,
orientering fra møde med
Venture
forb.budgetsamråd, 20.marts
b.kontaktperson
c.kirkeværge, Hammer
d.kirkeværge, Horsens

e.præsten

f.medarbejderrepræsentant
g.udvalg
program - Niels Jørgen
kunst HA - Lillian
kunst HO - Tina
kor og koncert - Inge
kirke og kulturmedarb - Arne
blad og PR - Jørn
arv - Jørn
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Tina ønsker at udtræde af menighedsrådet af personlige
årsager.
Jette fra Venture er indbudt til at fremlægge regnskabet
2017. Regnskabet er godtkendt.
Regnskab 2017, Afleveret den 13-03-2018 kl 20:44
Budgetposterne blev gennemgået.

Jørn deltager.
Organisten søger om festligholdelse af jubilæum.
Menighedsrådet ønsker at festligholde jubilæet den 1. maj i
Sognegården i lighed med tidligere afholdt jubilæum. Det
foreslåes at personalet får midler til at holde et arrangement i
lighed med det foreslåede på et senere tidspunkt.
Skærmbriller: der arbejdes videre.
Lockout- Der orienteres om reglerne.
Daniel foreslår at fremadrettet kan kontakpersonens opgaver
deles med præsten. Dette skal være et punkt på næste
møde

Foredrag på torsdag den 15. marts
Næste møde den 3. april.
Har været møde i dag. Næste arrangement er den 21. marts.
- Åben sangaften med 110 salmer den 22. maj.

Har haft et møde med en farvekonsulent. Ideoplæg er sendt
til godkendelse i stiftet.

gudstjeneste - Daniel

139 årligt syn, fastlæggelse af
dato(er)
140 eventuelt

Torsdag den 3. maj starter kl 11. i Hammer kirke.
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Langholt, den 13. marts 2018

underskrifter
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