Hogager Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 21. oktober
Tilstede var: Poul Meldgaard, Martin Fleng, Gunnar Strømgaard, Anja Haagen Jensen, Britta Sunesen, Børge Jensen, Asger Petersen, Inge Klausen.
Ref.: Inge Klausen
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

Godkendt

3. Meddelelser fra formand

Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
Foredrag i Skave Sognegård med Rune Strøm - forløb godt.
Ca. 75 betalende.
Kirkedøren igen: Vi afventer der kommer konsulent på.
Kapellet: Væggene i kapellet er blevet vandskuret og maleren
kommer og maler inden jul.
Der er grøn lys for fældning af træer i "skoven".
Fortælleraften: Ingrid Hvass kommer og starter fortælleraften
op den 29.10. Borgerforeningen stiller borde op og står for
salg af øl og vand. Vi bestiller suppe ved Edith til ca. 40 personer.

4. Meddelelser fra præst

Asger orienterede om konfirmandlejren på Venø.

5. Meddelelser fra kontaktperson

Gunnar holder ferie i uge 43

6. Meddelelser fra kirkeværge

Se under punkt 3.

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Kvartalsrapport er fremlagt.
Vi har reguleret priserne ved grandækning:
Grandækning 1 kisteplads: kr. 550,00
Grandækning 2 kistepladser: kr. 800,00
Grandækning 3 kistepladser: kr. 950,00
Grandækning 4 kistepladser: kr.1000,00
Grandækning 1 urneplads: kr. 350,00
Priser på kranse og blomster er uændrede.
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8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Gunnar starter grandækning mandag den 27.10.

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

- Der har været holdt rejsegilde på byggeriet i Borbjerg.
- Der er sogneaften i Borbjerg Kirke 12. nov. kl. 19, hvor nationalmuseets folk fortæller om vores to kirker.

10. Kommende møder

NÆSTE MØDE DEN 18.11.14. KL. 18.00

12. Eventuelt

- Vi overvejer at lave en folder om bevaringsværdige grave og
gravsten på kirkegården.
- Der er problemer med klokken slår ujævnt. Gunnar laver aftale om eftersyn.
- Julestue på Skave Skole torsdag den 4. december, hvor kirkerne deltager.

