Hogager Menighedsråd

Referat til menighedsrådsmøde tirsdag d. 30. oktober – 2018
Tilstede: Edith Sørensen, Poul Meldgaard, Inge Klausen, Tove Serup, Michael Wang Pedersen,
Asger Petersen, Patricia Hass Pilborg (ref.)
1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 6, Budget 2019, bortfalder, ellers godkendt

2. Meddelelser fra formand

Ændringer vedr. afvikling af MR-møde: snak om hvordan vi
optimerer tiden
Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
- Fællesforedrag 4/10 med Gitte Hornshøj: ca. 75 personer,
godt arrangement
- Hogager aften med Dagny og Gotfred: ca. 38 personer, dejlig aften
- Kirkekoncert Marie Carmen Koppel: ca. 160 personer, rigtigt
dejligt arrangement
- Opsætning af hegn: brugt 2 lørdage, projektet fuldført rigtig
fint
Kommende arrangementer:
- 2/11: cafe-aften: opgaverne er fordelt
- Allenhelgen Gudstjeneste 4/11
- Pizzagudstjeneste 14/11
- Familieaften med minikonfirmander 21/11: ES kan hjælpe
Retningslinjer ved køb hos købmand eller andre, hvor der udleveres bon: afstemninger af bonner med kontoudtog månedligt, Inge opretter nyt mobilepay til brug for Hogager Kirke
Skilt til det nye kontor: Snak om udformning, forslag om sort
metalplade med tekst og logo
Projekt træ: dato for fældning fastlægges på næste møde

3. Meddelelser fra præst

Dag for konfimand-forældre med meget stor tilslutning, en aften i konfirmandstuen med god stemning, kort før konfirmandlejr
Konfirmandlejr var vellykket

Hogager Menighedsråd
Gudstjenesteliste lavet for 2019: snak om demensgudstjeneste,
Mini-konfirmander opstart i dag 30/10: ca halvdelen tilmeldt for
Borbjerg i dag, Skave i morgen
Ny printer vækker begejstring
4. Meddelelser fra kontaktperson

MUS samtale afholdt

5. Meddelelser fra kirkeværge

Jeppe er informeret om nedblæst tagsten

6. Meddelelser fra kassereransvarlig

Budget 2019 – punktet slettet
Ellers intet nyt

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Opstart af grandækning
Kørselsbilag
Snak om gravsteder

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

Ingen møder siden sidst

9. Kommende møder

VALG:
PR:
PRG:
ARR: 27/11 næste møde
Julefrokost 29/11 – AP udsender indbydelsen

12. Eventuelt

Snak om placering af Menighedsmøde
Repræsentant til fællesforeningsmøde

