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

Dato: Tirsdag d. 11.04.2017

Dagsorden

Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Eventuelle afbud

Afbud: Lillian, Morten, Helge og Rikke

052 opfølgning fra forrige møde:

Rensning af orglet i Hammer er afsluttet. Udluftning skal
laves snarest.

053 orientering fra forberedende
budgetsamråd, Tina og Jørn

Der forventes den samme ramme for bevillinger som i år. Der
er søgt midler til nye vinduer i begge sognegårde og til
separatkloakering i Langholt.
Der skal sættes gang i helhedsplanen for kirkegårdene. JT
kontakter UBN.

054 Aalborgprovstiernes
menighedspleje, valg af
repræsentant fra menighedsrådet

Vores sogne er medlem af Aalborg provstiernes
menighedspleje. Vi skal have valgt en repræsentant. Der
afholdes et orienteringsmøde den 20. april kl 19.00-21.00 i
Nr. Uttrup Kirke.

055 Stiftsmenighedsrådsmøde 20.
maj - hvem deltager.

Tina Stokholm deltager.

056 ansøgning fra Christine om
deltagelse i Landskursus, Jørn

Ansøgning bevilget

057 fastlæggelse af tidspunkter for
bygningssyn, Jørn

Der afholdes onsdag den 17.maj med start i Hammer Kirke kl
11.00 og fortsætter i Horsens ca. kl 13.00

058 udbud af forpagtning af
præstegården - nedsættelse af
udvalg

Udvalg: Niels Jørgen, Inge, Morten og Jørn. JT indkalder til
et møde i udvalget.

059 kalkning af kirkerne, Morten

MKC har indhentet 2 tilbud. Rådet besluttede at benytte det
billigste tilbud

060 nyt fra
- formanden
- kasserer
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- Samrådet i Grindstedholder et visionsmøde i Sognegården
den 27. april, Arne deltager.
- Der er kommet nye regler for brug af COOP kort, vi afventer
en afgørelse om, hvad der gælder for vores kort.

- præsten
- kontaktperson

Næsten færdig med MUS for denne gang. Vi har brug for en
mere fast vikar til kordegnens ferie. Der arbejdes på
løsninger, men gode ideer modtages gerne.

- kirkeværge, Hammer

HAr været til møde ang. Pinsegudstjeneste i bakkerne. Vi
står standby i år.

- kirkeværge, Horsens
- medarbejderrepræsentant
- udvalg

Programudvalget har haft møde, der er lagt program for hele
efteråret.
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Dagsorden

Beslutning

061 næste arrangementer

Der henvises til menighedsbladet.

062 eventuelt

Næste møde flyttes til den 16. maj kl 19.00 i Horsens
Sognegård.

Grindsted, den 11. april 2017
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