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HORSENS-HAMMER SOGNES
MENIGHEDSRÅD
Menighedsrådsmøde, kl. 19.00
i præsteboligen i Langholt

Dato: Tirsdag d. 09.01.2018

Dagsorden

Beslutning

Underskrift af referat af
ekstraordinær møde 19.12.2017

Referatet fra det ekstraordinære møde blev underskrevet.

Eventuelle afbud

Afbud fra Rikke.

124 opfølgning fra forrige møde

Tina: Har et ønske om, at vi har en drejebog i tilfælde af
alvorlig sygdom. Lone kontakter personalekonsulenterne for
hjælp.

125 lokalplan 9-6-108 Boliger,
Overby Bakke, Stae

Vi har ingen insigelser til lokalplanen.

126 ansøgning fra spejderne i
Langholt om hjælp til indkøb af nye
materialer

Vi bevilger 2500 kr til indkøb af materialer.

127 henvendelse fra Bob Jensen,
der bor i Amerika og som søger
sine aner i Danmark, specifikt på
Hammer kirkegård. Se bilag.

AN går videre med undersøgelse af, om det er muligt at finde
gravstedet.

128 vision for vores kirke med
udgangspunkt i spørgeskema fra
Stiftet, bilag

Spørgeskemaet blev gennemgået og drøftet punktvis.

129 nyt fra
- formanden
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- Fået en henvendelse fra en Grindstedborger, som gerne vil
lave strikkede dåbsklude. Jørn tager kontakt til Christine for
at koordinere initiativet.
- En henvendelse fra nogen, der vil lave et streetview fra
kirkerne, vi ser ikke nogen grund til et sådant initiativ.

- kasserer

- Vi kan søge momsfritagelse for korcerter og arrangementer.

- præsten

-Liturgien ved gudstjenesten kl 9, som har været på prøve til
31/12 skal evalueres. Det blev besluttet at den bortfalder.
Vil gerne indkøbe "100 salmer" til kirkerne, så nyere salmer
kan indgå i gudstjenesterne. Oplæg kommer senere.
Fastelavn 11/2, der er et ønske om at finde 2 hjælpere til
tøndeslagning. Tina deltager til arrangementet, rådet regner
med, at Kirke og kulturmedarbejderen er en del af
arrangementet.

- kontaktperson

I.A.

- kirkeværge, Hammer

- Har været ved at se på vandforsyningen til Hammer Kirke.
- Vejen til Hammer kirke blev ordnet til juleaften, den er svær
at holde. Der skal ses på den igen.

- kirkeværge, Horsens

- Vi har fået fra forsikringen efter indbruddet.
Har fået tilbud fra flere på en kogeplade til præsteboligen.
Morten bestiller den.
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- medarbejderrepræsentant

I.A

- udvalg, herunder nedsættelse af
et studietursudvalg

- Efterårsudstillingen i Langholt skal evalueres. LF udtræder
af udvalget.
- Studietursudvalget består af: Tina, Inge og Lillian
Der henvises til hjemmesiden. Der er nytårsfest på fredag i
Hammer Sognegård.

130 næste arrangementer

131 eventuelt

Langholt, den 09. januar 2018

underskrifter
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Nye datoer til meninghedsrådsmøder: 14/8 Horsens,
11/9 i Hammer, 10/10 i Horsens, 13/11 i Hammer, Studietur
den 23/11?

