Hogager Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 21. april.
Tilstede var: Asger Petersen, Børge Jensen, Gunnar Strømgård, Edith Sørensen, Poul
Melgård, Inge Klausen.
Afbud: Martin Fleng
Ref. Inge Klausen
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

Ok

3. Meddelelser fra formand

Anja Jensen ønsker at udtræde af MR. Derfor har vi indkaldt
2. suppleant Edith Sørensen som gerne vil tage en tørn, og vi
bød hende velkommen. Så vi har lavet følgende ændring i
konstitueringen: Edith Sørensen Arr. Udv.
Børge Jensen Kirkeværge og Inge Klausen Kasserer.
Vi gik en tur på kirkegården i bidende kulde, men alt var i den
skønneste orden. Vi så på gravplads til plænebegravelse hvor
der kun skal være plads til plader. Det kommer med i de nye
vedtægter.
Evaluering af arr. siden sidste møde:
Spaghetti var nogenlunde besøgt og vi besluttede at holde
samme antal i år som sidste år. Spisning skærtorsdag vi
kunne da godt være flere, men dem der var der hyggede sig,
så vi håber på flere til næste år.
Arr. inden næste møde: 14. maj friluftsgudstjeneste i Borbjerg.
Borgerforeningen har henvendt sig om vi var interesseret i
samarbejde. Det er en god ide, og vi foreslår at vi holder et
møde sammen.
Menighedsmøde tar vi op efter sommerferien. (Evt. kan det
holdes i november; Asger spørger biskoppen om han vil tale.

4. Meddelelser fra præst

”Menighed møder menighed” - vi har lagt bilet ind, og der
kommer udspil som vi afventer.
Asger forbereder konfirmation i øjeblikket, men i Hogager er
der ingen konfirmander i år.
Familieaften i præstegårdsparken i slutningen af maj.
Vi afventer svar fra Dissing og Andersen.
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5. Meddelelser fra kontaktperson

Afbud

6. Meddelelser fra kirkeværge

Børge undersøger algebekæmpelse.
Ser på vedtægterne.
Henvender sig til arkitekten ang. kirkedøren.
Gunnar og Børge ordner kirkesyn sammen med Jeppe.

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Kvartalsrapport udleveret og gennemgået.

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Bænkebider problem, Gunnar undersøger hvad vi må gøre.

9. Orientering fra udvalgene:




Præstegårdsudvalget har konstitueret sig: Formand Eigil Nielsen.

10. Kommende møder

Næste møde 02.06.2015 kl 18.00

12. Eventuelt

