Hogager Menighedsråd

Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag d. 24. oktober kl. 18.00
Tilstede: Edith, Patricia, Poul, Inge, Tove, Michael og Asger (ref.)
1. Godkendelse af dagsorden

OK

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

Ref. Gennemgået, rettet og underskrevet

3. Meddelelser fra formand

Siden sidst:
- Fortælleaften: 25 deltagere. God aften.
- Fælles foredrag: ca. 140 deltagere. Rigtig god aften.
- Lasagnegudstjeneste i Borbjerg.
Kommende:
- BUSK i Hogager kirke.
- Café-aften. AP bestiller caféborde. Borgerforeningen stiller
op og dækker borde og serverer. Inge tager imod betaling.
Borgerforeningen sælger drikkevarer.
- Menighedsmøde 7. nov. Kl. 19.30. Program: orientering om
MR arb. Legatet uddeles. Planer for kirkegården. AP siger noget. Sang. AP projektor.
- Legater: To indkomne ansøgninger. Begge opfylder betingelserne. Vi giver 2 x 10.000 kr. Modtagerne inviteres til menighedsmødet. AP laver diplomer.
- Provstiet er positive overfor, at vi lejer kontor og graverfaciliteter i det nye hus, samt at det nuværende graverhus nedrives. Det juridiske ift byggeri og lejemål klares.

4. Meddelelser fra præst

Orientering om konfirmandforældreaften, lejr og konfirmandinterview.
Demensgudstjeneste onsdag.
Oplæg til fælles overvejelse: Prioritering af arbejdstid - bruger
præsten tiden rigtigt? Forslag om månedlig ”træffetid” i Hogager med kaffe, samtale og samvær.

5. Meddelelser fra kontaktperson

Mus samtale med Tove.
MUsamtale afholdt. Kontaktpersonen redegjorde.

6. Meddelelser fra kirkeværge

- Der er foretaget syn. Flere mangler og rep. er allerede udbedret. Nogle ting er sat på ”vent” til provstesynet næste år.
- Kirkegårdsvedtægten er revideret, og tarifferne bliver afstemt med provstiets retningslinjer.
- De sidste registreringer på kirkegården er ved at være på
plads.
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7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Gennemgang af kvartalsrapport.

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

- Møde i provstiet vedr. visioner for kirkegårdene. Gennemgang i grupper af hver enkelt kirkes forhold og behov.
Generelt behov for flere urnegravsteder.
Gøre mere ud af at beplante og sløjfe tomme gravsteder.
Etablere siddesteder og en mere parkagtig oplevelse.
- Pjece om begravelser er klar. Oplysningerne lægges også
på hjemmesiden.
- Skoubo-kursus gennemført.
- Fremover sender graveren regningerne ud. Der oprettes til
dette en CPR-registrering for graverkontoret.

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

Arr.udv. holder møde 1. nov. kl. 16.30-18.00.

10. Kommende møder

MRmødet 21-11-17 er konstituerende. Hvis nogen er forhindret, skal det siges i god tid, så suppleant kan indkaldes.
OBS! MØDET FLYTTES FORMENTLIGT!

11. Eventuelt

Intet.

