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

Dato: Tirsdag d. 10.11.2015

Blad nr. 031

Dagsorden

Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af pkt. 411a

Eventuelle afbud

Afbud fra Mette Krogholm Pedersen

399 opfølgning fra forrige møde

399
Alarm i Horsens afklares til næste møde

400 valg af formand

400 Genvalgt blev Jørn Toldbod

401 valg af næstformand

401 Genvalgt blev Morten Krogh Christensen

402 valg af kirkeværge for Hammer

402 Genvalgt blev Arne Nielsen

403 valg af kirkeværge for Horsens

403 Genvalgt blev Morten Krogh Christensen

404 valg af kasserer

404 Genvalgt blev Ellen Nygaard Schwarz

405 valg af sekretær

405 Genvalgt blev Mette Krogholm Pedersen

406 valg af kontaktperson

406 Genvalgt blev Lone Nørholm Foldager

407 valg af bygningskyndig

407 Genvalgt blev Niels Jørgen Frederiksen

408 valg af underskriftberettiget
person udover formanden

408 Genvalgt blev Ellen Nygaard Schwarz

409 valg til udvalg

409 Alle blev genvalgt til de nuværende udvalg.
(JT udsender opdateret liste over medlemmer i de enkelte
udvalg)

410 kvartalsrapport, 3. kvartal

410
Kvartalsrapport for 3. kvartal blev gennemgået og godkendt.
Det blev besluttet, at anskaffe en ny plænetraktor, samt
plastcontainere til sortering af affald på kirkegårdene(grøn
kirke)

411 kirkegårdsvedtægter, AN
fremlægger forslag

411
AN fremlagde de udarbejdede forslag til kirkegårdsvedtægter
henholdsvis for Hammer og for Horsens (identiske).
Forslagene blev udleveret til alle i rådet for gennemlæsning
og kommentering. Behandles på førstkommende rådsmøde.

411a behandling af referat af
udvidet bladudvalgsmøde den 5.
nov. 2015

411a
Ud fra at såvel Langholtposten som HammerNyt vil
udkomme 6 gange om året blev det besluttet, at
menighedsbladet så også skal udkomme 6 gange om året.
Det blev endvidere besluttet, at den merudgift HammerNyt
måtte få ved at udgive 6 blade, er menighedsrådet
uvedkommende.

412 nyt fra
- formanden

412
-formand JT: Orienterede om, at Cecilie Nielsen har
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Dagsorden

Beslutning

- kasserer
- præsten
- kontaktperson
- kirkeværge, Hammer
- kirkeværge, Horsens
- medarbejderrepræsentant
- udvalg

testamenteret et beløb til Hammer kirke. Der foregår p.t.
bobehandling så arvens størrelse kendes ikke Vi har
mulighed for at søge om afgiftsfritagelse.
-kasserer ENS: Intet
-præsten MKP: Intet
-kontaktperson LNF: Intet
-kirkeværge, Hammer AN: Klokkeeftersyn afholdt .
-kirkeværge, Horsens MKC: Klokkeeftersyn afholdt.
-medarbejderrepræsentant UBN: Intet
-udvalg: ENS oplyser, at kunstudvalget i Hammer har næste
års tema på plads, som bliver "ansigter på det levende liv"
NJF oplyser, at det fælles programudvalg så godt som har
næste års program på plads.

413 næste arrangementer

413
Der henvises til siderne med arrangementer i
menighedsbladet.

414 eventuelt

414 Intet

Grindsted, den 10.. november 2015
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