Hogager Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 15. august 2018
Deltagere: Edith Sørensen, Poul Meldgaard, Inge Klausen, Michael Wang Pedersen, Tove Serup og
Asger Petersen (ref.)
Afbud Patricia Pilborg.

1. Godkendelse af dagsorden

OK

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

OK

3. Meddelelser fra formand

Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
26/7 sommer åbent hus – godt fremmøde trods hedebølge
29/7 døvegudstj – de var meget tilfredse
5/8 Markedsgudstj – fin tilslutning
Kommende arrangementer:
Konfirmandvelkomst – Michael deler salmebøger ud
Høstgudstj 2/9 – MR stiller op lørdag og søndag morgen.
AP sørger for junge til indsamling og spørger Frode om at
spille sammen med Dagmar.
Ændring af praksis vedr. referat:
Vi beslutter at skrive ref. ved mødet og underskrive samme aften.
Kan vi selv overføre beslutningsprotokol til Provstiet?
Det er ikke tilfredsstillende, at vi bliver rykket fra provstiet for
beslutningsprotokol. Der er mulighed for, at vi holder et møde
med regnskab/budget som eneste punkt, så Britta får det underskrevne referat med til indsendelse straks.
Besparelser i 2018/2019: Vi skal være opmærksomme på de
øgede udgifter til advokat, stakit mv. I fornødent omfang må vi
klare udgifterne med besparelser og udsættelser. Vi håber at
få hjælp fra provstiet til udekirke.
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4. Meddelelser fra præst

Tre ugers ferieafløsning i Mejrup er nu slut. Der er pt. mange
dåb og vielser.
Stiftspræstekursus i Viborg netop afholdt. Gode foredrag. Vi
kan få diakonipræsten ud til en snak om, hvilke muligheder, vi
måske kunne prøve af. En præst har undersøgt erfaringerne
med at holde andre typer gudstjenester i små sogne – og
skrevet en bog til inspiration. Det kan vi måske tage op..
Der er indkøbt en guitar til brug i kirkerne – med grønt lys fra
Borbjerg. Den guitar, der har været brugt indtil nu, er privat..

5. Meddelelser fra kontaktperson

Gennemgang og underskrift af ansættelses aftale med tillæg:
Toves ansættelsesaftale gennemgået og rettet til. Fortsættes
næste møde.

6. Meddelelser fra kirkeværge

Sidste nyt om tvist om gravstedsaftale:
Sagen er nu afsluttet af stiftet.

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Gennemgang regnskab for første halvår 2018:
Kvartalsrapport gennemgået.

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Handlingsplan vedr. ustabile gravsten:
Stenhuggeren er konsulteret. Han siger, at tagpap er tilstrækkeligt i de aller fleste tilfælde. Derefter er alle sten på kirkegården tjekket og ordnet med tagpap. I princippet er det gravstedsejeren, der har ansvar for sikring, men vi skal meddele,
hvis der er problemer. Men der er altså ingen problemer.
Der er en skiferplade på taget over koret, der skal repareres.
Michael kontakter Jeppe.
Til næste møde: stauder på kirkegården og Misligholdelse af
gravsteder.

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

Prg: afventer stadig skovsalget.

10. Kommende møder

VALG:
PR:
PRG:
ARR: møde i kommende uge 22/8.

12. Eventuelt

Intet

