Hogager Menighedsråd

Referat til menighedsrådsmøde tirsdag 18. september 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:
Konfirmandindskrivning – meget stor tilslutning, ca. 140 personer, der blev uddelt sangbøger (ca. 28 uddelt), 80 i sognegården efter
Høstgudstjeneste - dejligt vejr, hyggeligt og med stor tilslutning, knapt 80 personer
Demensgudstjeneste – 14 lokale og meget hyggelig eftermiddag
Personale og menighedsrådsudflugt til Fur – dejligt arrangement
Kommende arrangementer:
Fælles foredragsaften 4/10 i Skave
Hogager Aften 9/10 i Borger- og kulturhuset
Referat fra budgetmøde i provstiet:
Tilmeldt Digitale Kirkegårde
Projekt fæld det store træ:
29/9 September – formiddag fældes træet
Leje af lift
Projekt ude kirkerum:
Bevilliget midler til udførslen af kirkerummet ude

4. Meddelelser fra præst

Projekt stakit:
Der skal fjernes hæk først
Leje af minigraver og evt. jordbor. Materialebestilling Tove
13/10 og 20/10 start 8.30 begge gange
Asger holder højmesse i Borbjerg 30/9 i stedet for Højmesse i
Hogager, da der samtidigt på denne måde kan laves akkompagnement af et orkester denne dag
Babysalmesang fyldt godt op
Kirkesanger – Else skal på barsel i november, og Susanne er
afløser frem til nytår, og så tages der stilling til planen derefter.
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5. Meddelelser fra kontaktperson

Gennemgang af ansættelseskontrakt med Tove:
Udskrevet og underskrevet

6. Meddelelser fra kirkeværge

Intet nyt

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Endeligt regnskab for 2017 m. påtegninger:
Revisionsprotokollen: gennemgået og underskrevet
Tiltrædelsesprotokollen underskrevet siden sidste

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

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

11. Eventuelt

Budget 2019
Gennemgået og afleveret
Hogager Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15417528, Budget
2019, Endeligt budget afleveret d. 18-09-2018 19:57
Stauder på kirkegården:
Godkendt
Snak om politik vedr. misligholdte gravsteder
Arrangementsudvalg: ny oversigt udsendt

VALG:
PR:
PRG:
ARR:

