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Underskrevet.

Eventuelle afbud

Lone Nørholm Foldager

153 post/meddelelser - Jørn
Naboorientering - opstilling af en ny
mobilantennemast i Langholt.
Orientering fra budgetsamrådsmødet,
udmelding af beløb til drift og anlæg.
FAR - Folkekirkens Arbejdsmiljø
Rådgivning - MR’s kontaktperson?
Konference om kirken og
lokalsamfundet 6. oktober.

154

Opstilling godkendes uden bemærkninger.
Samme rammebeløb til drift som sidste år.
Ansøgte anlægsbeløb ikke givet - er
vedligehold.
Arne er MR’s repræsentant for arbejdsmiljø
og modtog ringbind fra FAR.
Lillian og Inge overvejer deltagelse - god ide.
Takkebrev modtaget fra Kamillus Aalborg.
Invitation fra Distriktsforeningen til
foredragsaften udleveret.

Nyt fra enkeltmandsposter og udvalg
A. Kassereren

Månedsrapport pr. 31.08.
Bevilgiet indkøb af lettere og mindre
Honda klipper til Langholt.
Ansøgning fra Ulla om køb af ny PC’er.
B. Kontaktpersonen
Ansættelseskontrakt med Jens-indgået?
Møde med samarbejdsudvalget om
fælles kordegn - aftales.
C. Kirkeværge Hammer
Revner i kirken besigtiget af konsulent
fra Nationalmuseet - rapport.
Maling af hegn - nabo rykker for maling.
D. Kirkeværge Horsens
Tilbagemelding fra forsikringsenheden
vedr. indbrud i Hammer kirkes olietank.
Algebehandling, præstebolig og
forpagterbolig.
Komfur i forpagterbolig - afklaring.

Månedsrapport gennemgået og godkendt.
Arbejder på graverrbygning i Langholt
igangsættes snarest af Morten.
Taget til efterretning.
Prisniveau er højt - alternativer undersøges af
Jørn.
Kontrakt indgået.
Under aftale.

Rapport endnu ikke modtaget. Arne forhører
konsulent.
Maling er udleveret.
Skade anerkendt med selvrisiko på kr. 15.000.
Morten følger op med fakturaer.
Udføres i uge 37.
Komfur er installeret

E. Præsten
Provsten har forlænget vikariatet til 31.10.18
Roste sogneudflugten til Gunderup kirke og
Vildmosecentret med 30 deltagere.
Stor tilslutning til pizzagudstjeneste-Hammer.
Sognegårdens fødselsdag i Langholt - stor
succes med 60 deltagere.
Kirkeliv - der skal være stor fokus på
fællesskabet, vi får talt med hinanden.
Holder pilgrimsforedrag i forbindelse med
Hammer sognegårds fødselsdag 22.09.18.
Konfirmandevent i Vodskov 19.09.18 frivillige til poster søges.
Konfirmandundervisningen er startet op.
F. Medarbejderrepræsentanten
G. Udvalg
program - Niels Jørgen
kunst HA - Lillian
kunst HO - Lone
kor og koncert - Inge
kirke og kulturmedarb,blad/PR-Arne
arv - Jørn
gudstjeneste - Daniel
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Grindsted, den 11. september 2018

underskrifter

Intet.
Programudvalget holder møde 27.09.18.
Opstartsmøde 8.10.18
Planlægning pågår intensivt.
Ændring vedr. koncert 7.10.18 - program
bliver “Omkring et klaver”.
Der planlægges møde i starten af næste år.
Som sidst.
Afventer Daniel er tilbage.
Lillian og Inge er i gang med planlægning af
studieturen 23.11.18.
Jørn udarbejder deltagerliste.

