Hogager Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 30 september
Tilstede var: Poul Meldgaard, Asger Petersen, Anja Jensen, Børge Jensen, Gunnar Strømgaard,
Britta Sunesen, Inge Klausen (ref.).
Afbud: Martin Fleng.
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Vi Tilføjer: Fordeling af høstoffer og gennemgang af Revisionsprotokollat.

2. Underskrift af referat fra sidste MR
Møde

Godkendt

3. Meddelelser fra formand

4. Meddelelser fra præst

Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
Medarbejderudflugt: Som i år gik til Nees og Nørre Vosborg
var en rigtig god dag.
Foreningsrally. Tilslutning var ikke stor, men dem der var
mødt op havde en god dag.
Høstgudstjeneste: Som sædvanlig en god høstgudstjeneste
men lidt koldt, så vi kørte i sognegården til en lille forfriskning.
Spaghettigudstjeneste: Godt besøgt ca. 50 pers.
Gelænder er blevet sat op i kirken og er i orden.
Anja går videre med kirkedøren som ikke er i orden endnu.
Anja kontakter Mogens og Kris ang. vandskuring af kapellet,
samt kontakter maler.
Orientering

5. Meddelelser fra kontaktperson

Ikke tilstede

6. Meddelelser fra kirkeværge

Vi var rigtig glade for at Anja mødte friskt op igen.

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Godkendelse af Revisionsprotokollatet.
Årsbudget for 2015 gennemgået og godkendt.
Vi tager revisionserklæringen til efterretning.
MR`s bemærkning til revisionsprotokollatet s. 117-120.
Høstoffer på kr. 1620,00 fordeles mellem varmestuen og Danmission Tanzania.
Gunnar og tømrer begynder at isolerer i kirkehuset efter grandækning.
Ny dør er sat i kapellet ved det gamle toilet.

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Hogager Menighedsråd
9. Orientering fra udvalgene
 valgbestyrelsen
 blad- og P.R.-udvalget
 præstegårdsudvalget
 arrangementsudvalget

Rejsegilde på den nye konfirmandstue i Borbjerg den 09.10 kl.
15.00.
MidtVest pigekor synger i Borbjerg Kirke d. 5.10 kl. 16.00
Rune Strøm kommer i Skave sognegård tirsdag den 7. oktober. Børge, Anja og Poul stiller borde op.
Sogneudflugten: Vi vil prøve noget nyt da tilslutningen ikke er
stor. >Måske en kort tur for ældre og noget for børnefamilierne.

10. Kommende møder
NÆSTE MØDE TIRSDAG DEN 21. OKTOBER KL. 18.00

12. Eventuelt

