Hogager Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde 12.06.2018
Afbud: Edith Sørensen, Patricia Pilborg
1. Godkendelse af dagsorden

OK

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

Udsat

3. Meddelelser fra formand

Evaluering af arrangementer siden sidste møde
- Kr.Himmelfart: Godt fremmøde, godt vejr..
- 2.Pinsedag: begrænset fremmøde fra sognet, men en flot og
festlig gudstj. Vi slutter fortsat op og prøver mere omtale.
- Pilgrimsvandring: En meget god tur. Fortjener gentagelse og
flere deltagere (vi var 12).
Kommende arrangementer
- Midsommergudstjeneste på søndag d.17/6 kl. 19 i Borbjerg.
- Sommeråbent hus 26/7 kl. 14.30 i Kirkehuset i Borbjerg
- Markedsgudstjeneste 5/8 kl. 9.00 i teltet.
Kommende møder
- 15/8 kl. 17-18.30 møde borgerforeningen. DEREFTER kl.
19-20.30 MR. Regnskab 1. halvår.
- 18/9 kl. 18 MR. Revisionsprotokol.
- 30/10 kl. 18 MR. Endeligt budget.
- 20/11 kl. 18 MR. Kv.regnskab og konstituering.
Skal det store bøgetræ på Langgade 60 fjernes? Ja. Træet
anvendes til bænke mv. i Knuts skov.

4. Meddelelser fra præst

- Der har været evaluering og planlægning med de to skoleledere ang. konfirmandforberedelsen. Det kommende år afvikles efter samme model som i år.
- Joan (BoMR) og Asger har deltaget i diakonidag i Holstebro.
- Ny gudstjenesteliste præsenteret. Det er en udfordring at få
fordelt tjenesterne, da nogle ting ligger fast. Asger ønsker en
stadig overvejelse og drøftelse om, hvordan vi tilrettelægger tider og former for gudstjenester, så folk har lyst til at deltage.

5. Meddelelser fra kontaktperson

- Gennemgang og underskrift af ansættelsesaftale med tillæg.
Udsat.
- Vores kirkesanger skal på barsel fra oktober. Vi prøver at
dække med afløsere. Asger spørger rundt, og alle er obs!

Hogager Menighedsråd
6. Meddelelser fra kirkeværge

- Fra provstesynet: Vinduerne i kirken skal males. Der kobles
en bygningskonsulent på projektet – frist 2022. Tagrenden på
nordsiden skiftes – frist 2022. Og endnu engang: Ventilation af
kirkeloftet – frist 2022.
- Status ang. de sidste gravstedsaftaler.

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

- Gennemgang af budget og bemærkninger til budget v/ Britta
Sunesen. Fra provstiet er igen udmeldt samme budgetramme,
så der har måttet skæres rundt omkring i budgettet.
- Ønsker om dækning af merudgifter i forhold til foreløbig
driftsramme for 2019: bygningskonsulent (vinduer), ventilation,
lyngkirkegård, nedrivning af graverhuset, etablering af udendørs kirkerum, værktøj til graver.
- Oversigt over fordeling af fælles omkostninger for Borbjerg
og Hogager MR.
Herefter indsendelse af budget 2019, kvitteringslinie:
Hogager Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15417528, Budget
2019, Bidrag budget afleveret d. 12-06-2018 20:02.

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

- Politik ang. sløjfning af gravsteder:
Hvis der ikke er respons på skriftlig henvendelse til gravstedsejer, sættes der skilt på det udløbne gravsted om henvendelse
til graveren. Når skiltet har stået på graven over alle højtider,
sløjfes graven.
- Opbevaring af dekorationer m.m. fra gravsteder i plænen:
Kurve og andet, der fjernes på gravsteder i plænen, lægges
bag redskabsrummet og kan hentes der.
- Der er kommet en indskærpning fra arbejdstilsynet ang. sikring af gravsten. Det tager vi op på næste møde.
- Rundviser i kirken. Vi spørger Frode, da vores to faste folk
pt. ikke er raske.

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

- PRG: om synet af præstebolig og forpagtergård. Mangler at
få protokoludskrift. Britta sørger for det.
- ARR: Arrangementslisten uddelt og gennemgået. Obs. program til Hogager Aften 9/10. Vi taler med borgerforeningen
om det. MR kunne ønske en koncert og et foredrag F2019 –
også som markering af det nye hus…

10. Kommende møder

VALG:
PR:
PRG:
ARR:

12. Eventuelt

