Hogager Menighedsråd

Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 4. juni kl. 18,00
Tilstede: Børge Jensen, Edith Sørensen, Martin Fleng, Poul Meldgaard, Inge Klausen, Britta Sunesen, Gunnar Strømgaard, Asger Petersen (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

Ref. fra mødet 29. april godkendt.

3. Meddelelser fra formand
Budget med Britta
Planlægning MR møder 2 halvår
Evaluering af arr. siden sidste møde
Kommende arrangementer
Hvordan går det med LED lys?
Gelænder
Maling af kirkedøren
Kirkekoncert Kaare Norge og Lotte Heise

-

-

-

4. Meddelelser fra præst

-

-

-

Budgetgennemgang. Vi er blevet beskåret lidt i frie midler
pga. stor kassebeholdning. Budgetudkastet gennemgået
og justeret med ønsker efter synet.
Se pkt. 10.
Evaluering, Sogneaften, Knud Jacobsen, god!! Afsløring
af skulptur: en rigtig god dag med god tilslutning. Friluft i
Præstegårdsparken et godt arr.
Kommende arr.: 2. Pinsedag fællesgudstjeneste i Holstebro kl. 10.30. Markedsgudstj. 3. aug.; Konf.velkomst 17/8.
Lys i kirken: Uret OK, Våbenhus OK. Gunnar taler med
elektriker om spot på skulptur.
Gelænder: afventer stadig.
Kirkedøren: arkitekten har kontakt med maler om udbedring af afskalning.
Koncerttilbud sendes videre til Dagmar og arr.udv.
Forslag om afskedsgave til Karsten Nissen. Britta sender
beløbet.
Konfirmationerne afviklet. To gode dage i sognet.
Asger deltog i to Blå Mandags arr. med klasserne.
De kommende konf og forældre har været inviteret til info i
Borbjerg kirke. Planerne blev taget godt imod. Det lader
ikke til at være et problem med kørsel til morgentimerne.
Planerne præsenteres i næste KirkeNyt.
Gudstjeneste- og arrangementsliste for efteråret er på
plads.
Høringssvar indgivet ang. betænkning 1544.
Kirkesangere: Nanna er gået fra på barsel, og Mette begynder først i efteråret, så det er Patricia og Hanne Jakobsen, der dækker, og det går godt.
Orientering om ferie.
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5. Meddelelser fra kontaktperson

Intet at bemærke.

6. Meddelelser fra kirkeværge

-

-

Tømreren kontaktes ang. igangsættelse af arbejder vedr.
kapel og Kirkehus.
Urnelegatgravene fra 1992 er aldrig blevet forlænget
(fredning 10 år). Skulle være gjort i 2002 og 2012. Vi tager
det op, når Anja er tilbage.
Forslag om at flytte juletræet ud på P-pladsen igen. Vi
tager det op i efteråret.

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Ikke yderligere.

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Intet.

9. Orientering fra udvalgene
 præstegårdsudvalget
 arrangementsudvalget

Præstegårdsudvalget:
- Byggeriet af konf.stue er kommet i gang i dag.
- Forsikringsskade på laden efter orkanen.
Arrangementsudvalget:
- Sogneudflugt tirsdag.
- Midsommergudstjenesten 22. juni kl. 19.30.

10. Kommende møder

-

12. Eventuelt

Kommende møder: ti.5/8 kl. 18.00; on. 24/9 kl. 18.45 m.
regnskab og budget (spisning efter spaghettigudstj); ti.
21/10 kl. 18.30; ti. 18/11 kl. 18.00.
- Arr.udv.: 27/8 kl. 16.30-18.00 i Kirkehuset
Gaver til div. runde fødselsdage og bryllup (Marianne Nørsøller).

