Hogager Menighedsråd

Referat til menighedsrådsmøde tirsdag den 19. september kl. 18.00
Tilstede: Alle
1. Godkendelse af dagsorden

godkendt

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

Underskrevet:

3. Meddelelser fra formand

Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
Konfirmandstart – ca. 60 i kirken, fint fremmøde og godt arrangement,
Havefest – dygtige musikanter og meget hyggeligt!
Auktion – gav knapt 10.000
Høstgudstjeneste – mange roser for et fint arrangement, tørvejr, 112 personer, en lille snak om at ændre opstillingen næste år
Medarbejder-udflugt – spændende arrangement og god forplejning
Kommende arrangementer
- Fortælleaften – scrapbøger, Thorkild Fleng har et power point som starter inden maden, Tove efter maden, snak om hvad man vil fortsætte med fremadrettet
- Fælles foredrag 12-10-2017 dække borde kl 16
Yderligere:
Borgerforeningen har fået 3,2 millioner, det skal i offentlig licitation, arkitekt ønsker ikke videre samarbejde, provstiet skal
høres om der er krav ifm. huset. Ny arkitekt kommer 20/9,
provstiet kontaktes
Snak om ønsker til det nye hus: Tove: tekøkken, frokoststue,
omklædning/bad, kontor, tørreskab, skabe til opmagasinering,
egen indgang, lysindfald, ca. 50 kvm?

4. Meddelelser fra præst

5. Meddelelser fra kontaktperson

Tove og Michael laver udkast til nye kirkegårdsvedtægter.
Som præciserer hvor vi tilbyder de forskellige former for begravelse, samt løser vores udfordring med reservationer.
Godt gang i konfirmanderne, 2 gode hold.
Vedr. PR begynder tingene at falde på plads.
Reformationsjubilæum 31/10 kl 17¨sammen med Frits.
Efterårsferie i uge 42
MUS i uge 40
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6. Meddelelser fra kirkeværge

Opdateres vedr. den senest oprydning
3 reservationer, der er kommet kontakt og navn på, 5 gravsteder med skilte på – 3 uden pårørende. Beslutning om at skiltene stå i et halvt år og så ryddes de hvis der ikke har været
kontakt. 3 i plænen – kontakt til stiftet vedr. den ene.

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Gennemgang af regnskab: kvartalsrapport
Bygningsvedligeholdelse indsendes igen,
Protokollen: opdater priser jf prisvejledning fra stiftet
Revisionsprotokol vedr. Årsregnskab 2016: gennemgået og
indsendt, anmærkninger gennemgået og taget til efterretning

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Toves stillingsbeskrivelse – PP laver
Tove fortsætter og opdatere folder om begravelser
Snak om nøgler
Begravelser: motorbør til 150+moms pr time i leje, godkendt
Varmen tager sikringer – bestil elektriker for at få det gennemgået – godkendt
Kursus i næste uge (mandag og tirsdag)
Gulvvarme på badet

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

Arrangementskalender opdateret

10. Kommende møder

VALG:
PR:
PRG:
ARR:

11. Eventuelt

