Hogager Menighedsråd

Referat til menighedsrådsmøde tirsdag den 23. Maj 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:
- Fortælleaften – rigtigt godt arrangement, en del mennesker
(30-35 personer), hyggelig aften
Kommende arrangementer
- Fællesgudstjeneste i præstegårdsparken – Tema om Luthers dør 25/5
- Familieaften fredag 6/9 i Spejderhuset
- 18/6 midsommergudstjeneste
- Eftermiddagskaffe hos Asger kl 15.00 20/7
Oprydning i kirkegårdskartoteket:
- Værre end forventet, en stor proces at komme til bunds i.
Der er pt brugt en hel dag og 4 aftner, men nu er alt tastet
ind.
- Der skal opklares hvor mange vedligeholdelsesaftaler der
er udløbet og om der findes mundtlige aftaler.
- Alle skriftlige aftaler er ført ind, så folk må henvende sig
med de mundtlige.
- Tove er tilmeldt kursus 25-26/9, så vi kan vedligeholde det
fremadrettet.
- Til næste møde skal der styr på hvilke der er udløbet, så
der kan tages beslutning om disse.

4. Meddelelser fra præst

Thomas Felter ønsker et lille skriv om, hvordan vi har oplevet menighed møder menighed-arrangementet
Møde i den kommende uge med skoleledere om de kommende
konfirmander.
Lektion om reformation er tilbud til begge skoler for et klassetrin –
positive tilbagemeldinger
Undervisning for skoleklasse i Borbjerg om død og sorg – sammen
med en bedemand
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Ny version af hjemmesiden – nyt look og færre menupunkter
Præsten var til spisning sammen med konfirmanderne efter Blå
Mandag
5. Meddelelser fra kirkeværge

Vi mangler at foretage et bygningssyn inden 1/10. kirkesynsprotokollen er ført frem til 2012 og skal findes frem (Britta), så vi på næste møde kan få styr på, hvad der mangler, og hvad der er udført
ifht de tidligere opgaver i bygningssynet (tag, ventilation). Kirkens
kirkesynsprotokol skal revideres. Der er bevilliget penge til ventilation.

6. Meddelelser fra kassereransvarlig
Britta tilstede, og kvartalsrapporten gennemgået. Der er ikke store
afvigelser fra det forventede. Ifht budget er vi omtrent status quo
Ønsker: omlæggelse af grønt areal med henblik på alternative begravelsesformer – 50.000 afsat.
Skal indsendes inden 15/6
Hogager Sogns Menighedsråd CVR-nr 15417528, Budget 2018.
Bidrag afleveret 23-05-2017, kl 20.11
7. Meddelelser fra medarbejderrepræ- Varmen tænder nu automatisk lørdag aften og slukker ifbm gudssentant
tjenesten
Stillingsbeskrivelse til graveren:
Kimning s. 8 pkt 13 – afklaret på sidste møde
s. 9 pkt 23 – fridage – fleksiblet efter aftale med præsten
telefontid er i dagtimerne (tlf omstilles ved fri)
s. 9 pkt 26 kørebog – km noteres i kalender
PP føjer til Graver Hogager som et bilag til stillingsbeskrivelsen
MUS samtaler afventer til efteråret/vinter (inden 1/11)
8. Orientering fra udvalgene
 valgbestyrelsen
 blad- og P.R.-udvalget
 præstegårdsudvalget
 arrangementsudvalget
9. Kommende møder

12. Eventuelt

VALG:
PR:
PRG:
ARR:
Planlægning mødedato for resten af året:
25/7 kl 18: MRmøde,
8/8 kl 16.30: møde med Borgerforeningen og derefter MR
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19/9 MRmøde: burgere først i sognegården kl 17 i kirken, spisning
17.30, møde kl 19,
24/10 kl 18: MRmøde
21/11 kl 18: MRmøde

