Hogager Menighedsråd
Referat til menighedsrådsmøde tirsdag 7. februar kl. 18.00
Tilstede: PM, IK, GS, HK, MWP, ED, AP, PHP (referant)
1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

3. Meddelelser fra formand

Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
Fortælleaften – rigtig godt besøgt
Hellig tre konger – stillegudstjeneste, hyggeligt arrangement
Luther filmen i Borbjerg – 18 personer, rigtig god aften, først
en kort introduktion ved AP, filmen varede 2 timer
Kyndelmisse i Borbjerg med afslutning af minikonfirmander –
ca. 130 personer, rigtig god tilslutning! Der var lavet 2 film
som blev set.
Kommende arrangementer:
Spaghetti gudstjeneste: pt tilmeldt 20-25 personer
På spil i kirken i Borbjerg 23/2
Sogneindsamling 12/3
Næste møde 16/3
Menighed møder menighed 19/3 kl 9-17 tilmelding ca. uge før
Fortælleaften 23/3 – Om kirken ved Børge og Rigmor
Til planlægning fremadrettet: sangaftner i efteråret?
Stillingsopslag: Vejl. Normering er fremsendt, snak om hvor
opslaget skal i. Møde 11/2 kl 9, frist 22/2 kl 12, mødes herefter
og finde kandidater (kl 16.30). Samtaler forventet 24/2 14-17
eller 27/2 14-18
Langgade 60: nyt siden sidst – tinglysningen giver lidt problemer, men de er under rettelse, lejer har fremsendt en mail
med spørgsmål.

4. Meddelelser fra præst

Skovsalg: fordelingen afgøres af MR i Borbjerg
Fortælleaften sidst og planlæggelse af de næste 2:
Minikonfirmander er omtalt tidligere.
Diskussion af artikel omkring pengestrømmen ml stat og kirke

Hogager Menighedsråd
5. Meddelelser fra kontaktperson

Alt er omtalt tidligere

6. Meddelelser fra kirkeværge

MWP informere, kontoret er gennemgået, tidl. Regnskaber
skal gennemses af Britta for at se hvad der skal gemmes.
Snak omkring gravsteder
Bygninger: der er faldet en skifersten af tårnet, vi afventer til
proveste-syn i juni, idet den sidder et sted hvor det er uproblematisk
Intet nyt
Modtaget nøgler fra Martin og Børge, PHP har fået en til huset

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Intet nyt fra GS, ingen hængepartier

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

Blad og PR: AP har holdt møde med Claus Gjedsig omkring
pressemeddelelser og ideer
Præstegårdsudvalg: ingen møder afholdt
Arrangementsudvalg: afholdt møde, og kalenderen er udsendt

10. Kommende møder

VALG:
PR:
PRG:
ARR: møde i februar
Snak om øget samarbejde imellem menighedsråd, forslag til
at diskutere dette på visionsmøde

11. Eventuelt

