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

Dato: Tirsdag d. 13.11.2018

Blad nr. 020

Formandens initialer:
JT

Dagsorden

Beslutning

Underskrift af referat af møde
09.10.2018
Eventuelle afbud
159 valg
valg af formand
valg af næstformand
valg af kirkeværge for Hammer
valg af kirkeværge for Horsens
valg af kasserer
valg af sekretær
valg af kontaktperson
valg af bygningskyndig
valg af underskriftsberettiget person
udover formanden

Lone Nørholm Foldager, Niels Jørgen
Frederiksen
Jørn Toldbod
Inge Vadman
Arne Nielsen
Morten Krogh Christensen
Morten Krogh Christensen
Lone Nørholm Foldager
Lone Nørholm Foldager
Niels Jørgen Frederiksen
Morten Krogh Christensen
Udvalgsliste blev gennemgået og a’jourføres

160 post/meddelelser - Jørn
Fælles indkøb af katafalk/kistevogn initiativ fra menighedsrådet i Vester
Hassing
Invitation fra FDF til indvielse af
bålhytten

Der er indkøbt katafalk med sakseløft og
trinløs el-fremdrift til hver kirke til
arbejdsmiljø sikring. Leveres januar 2019.
Indvielse søndag den 25. november 2018, kl.
13.00. Vi donerer kr. 2.000,- til indkøb af
udstyr til bålpladsen.
Minihåndbog/kalender 2019 indkøbt
Udleveret til brugere.
Forslag fra kirkegænger i Horsens om
Morten kontakter Simcon for at få
opsætning af spejl, så man fra sideskib information om mulighed for skærm. MR
kan se alter m.v..
mener ikke et spejl er en løsning.

161 Nyt fra enkeltmandsposter og udvalg
A. Kassereren
Kvartalsrapport for 3. kvartal

Kvartalsrapport pr. 30.09.2018 blev
udleveret og gennemgået. Godkendt.

B. Kontaktpersonen
Indkaldelse til medarbejdermøde
udsendt
Evalueringssamtale med Jens og
Tommy, dato?

Afholdes onsdag den 28.11.2018. MRmedlemmer der deltager meddeler til Lone.
Afholdes kl 14.00 forud for
medarbejdermødet. Jørn indkalder.

C. Kirkeværge Hammer
Arne undersøger, hvad der skal til for at
udvendig skab til opslag holdes dugfrit.
Arne undersøger om belysning i sognegården
kan ændres til LED-lys, med besparelse
ogbedre belysning til følge.
Besluttet at indkøbe ny flagstang til
opsætning ved Uggerhalnevej. Arne tager
initiativ.
Konfirmandbilleder - pladsproblem
undersøges for løsning.
D. Kirkeværge Horsens
Status graverbygning
Præstetavle
Status kloakarbejde

Renoveringen er færdiggjort. Tagrender
repareret i samme omgang.
Tilpasning igangsættes.
Udbudsmateriale udarbejdes nu for
indhentning af pris i indbudt licitation. Jørn
foranlediger.
Net til indlægning i tagrender, så de ikke
stoppes til med blade indkøbes.
Konfirmandbilleder - nye rammer passer
ikke til eksist. ophæng. Morten undersøger.

E. Præsten
Daniel orienterede om udbytterig provstitur
til Sverige. God kollegakontakt.
Med nuværende gudstjenesteplan gudstjeneste i både Horsens og Hammer
hver søndag - er der mange tjenester for en
præst. Sammenholdt med at der kommer
meget få til gudstjenesterne, specielt kl.
9.00 tjenesterne, overvejes det at ændre til
gudstjenester på skift mellem Horsens og
Hammer, altså hver anden søndag kl. 10.00.
Der kan så frigives ressourcer til
stillegudstjenester, familiegudstjenester
m.v..
Daniel udarbejder forslag til
gudstjenesteplan med ovennævte
indarbejdet, som behandles på
førstkommende gudstjenesteudvalgsmøde.
Herefter til behandling i MR.
Der indkøbes flere eksemplarer af “100
salmer” til brug i begge kirker. Antal
fastlægges efter hvilken rabat der kan
opnåes.
Der indkøbes konfirmandmateriale.
Budgetmæssigt er der afsat kr. 10.000,- pr.
år.
Ønske om indkøb af guitar til
konfirmandundervisningen, pris undersøges
inden bevilling.

F. Medarbejderrepræsentanten

I.A.
G. Udvalg
program - Niels Jørgen
kunst HA - Lillian
kunst HO - Lone
kor og koncert - Inge
kirke og kulturmedarb,blad/PRArne
arv - Jørn
gudstjeneste - Daniel
162 Eventuelt

Grindsted, den 13. november 2018

underskrifter

Foredrag med Rikke Nielsen, “Lykke Liga” i
morgen. Lille tilslutning. Evalueres.
Der arbejdes på kommende udstilling.
Vellykket kunstudstilling afholdt med stort
fremmøde alle dage.
Følger planen.
Der indkaldes til møde primo 2019.
Afventer besked fra Nationalmuseet.
Daniel indkalder til møde primo 2019

