Hogager Menighedsråd

Referat til menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. nov. 2017
Tilstede: alle
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

Underskrevet

3. Meddelelser fra formand

Konstituering
Formand: Poul M 4 stemmer
Næstformand: Michael 4 stemmer
Kassere: Inge
Sekretær: Patricia
Kirkeværge: Michael
Kontaktperson: Poul
Pr/Blad: Patricia og Asger
Arrangementudvalg: ES – PP og AP
Præstegårdsudvalg: Inge og Michael
Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
Busk gudstjeneste - fuldt hus! Rigtigt fint arrangement, spejder
var glade og tilfredse, 147 personer
Cafeaften
Knap 60 personer, rigtig god mad! Dygtige musikanter, koncertforedrag
Alle helgen
3 navne fra Hogager og dem fra Borbjerg blev læst her også
Menighedsmøde
Knapt 20 personer,
Legatuddelinger, fin gennemgang af opgaver og planer
Kommende arrangementer
Burgergudstjeneste - uden orgel, med guitar, knapt 40 tilmeldt
pt
29/11 familiemøde for minikonfirmander
30/12 julestue på Skave skole - Asger laver en konkurrence
for børn og en for voksne - Inge og Edith hjælper
3/12 juletræstænding - som vi plejer
7/12 Julefrokost kl 18
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14/12 julekoncert - Lucia
Opgaver er uddelt
1/1 nytårsgudstjeneste
Kransekage, champagne og kirkekaffe - ES sørger for at bestille kransekage, PM står for champagne
Borde og stole og porcelæn - PP og Michael sætter op
Planlægning af møder:
9/1 kl 17
22/2 kl 17
8/3 kl 18
29/3 påskefrokost
3/5 kl 18
12/6 kl 18
4. Meddelelser fra præst

Meddelelser fra præst
Præstegårdsudvalg er involveret i at der er rotter i kælderen –
fælder er sat op, men der skal ske foring af rør og yderligere
arbejder.
Præsten holder studiedage i uge 47

5. Meddelelser fra kontaktperson

Intet nyt

6. Meddelelser fra kirkeværge

Provstesyn 17/4 2018

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Honorar - sikre udbetaling sker indenfor regnskabsår
Abonnement på menighedsrådsblad – slettes for irrelevante

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Løvsuger - eksploderede
Låner midlertidigt i Borbjerg, en ny er bekostelig, skal vi ansøge 5% midler? Tove undersøger muligheden
Elektriker kontaktet for at se på varmen under bænke i kirken
Takster – skal Tove oprettes som bruger?

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

Arrangementsudvalg - har holdt møde siden sidst, listen opdateret
Pr udvalg - forny aftale vedr vejkirker,
Præstegårdsudvalg - rotterne

10. Kommende møder

VALG:
PR:
PRG:
ARR:
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12. Eventuelt

Næste legatuddeling sammen med påskemiddag, skal i januar
udgave - ansøgningsfrist indtil 28/2
Prisen på mad sættes op til 30 kr fra næste år til burgergudstjeneste
Asger laver udkast omkring visioner til stiftet

