Hogager Menighedsråd

Referat til menighedsrådsmøde tirsdag den 6. August kl.18,00
Afbud fra Inge
1. Godkendelse af dagsorden

Revision af punkt 1 og dagsorden godkendt

2. Meddelelse fra formand

Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
Sommer åbent hus: god oplevelse, god besøgt og masser af
snak og stemning, ca. 40 personer
Sommerskole aflyst
Hogager markedsgudstjeneste: over 100 personer, hyggeligt
og gode salmer
Kommende arrangementer:
Møde med borgerforeningen 14/8 2019
Konfirmand indskrivning 18/8: Michael og Edith hjælper til
Havefest 18/8 i Borbjerg
Høstgudstjeneste 8/9: AP spørger Frode om spil; fordeling af
resterende opgaver
Spaghetti-gudstjeneste 17/9
Forberedelse til møde med borgerforeningen14/8:
Punkterne gennemgået
Budgetmøde med provstiudvalget 12/8: PM deltager
Holder vi fast i dato med Carsten Knudsen: fastholdes
Indkøb til baby salmesang: Edith sørger for

3. Meddelelser fra præst

Fastholdelse af sommer åben hus i Hogager som tradition
Gudstjenester på plejehjemmene i sommerferien – erstattet af
besøgseftermiddag, god og givende måde at gøre det på
Konfirmandindskrivning
Festskrift
Gennemgang af kap 6 fra Tag i Kirke
Forsag om at lave en dag i januar omkring visioner og SWAT:
21/1 2020 AP og PP står for

4. Meddelelser fra kontaktperson

Ferie fra 10/8 -30/8 2019

5. Meddelelser fra kirkeværge

Velfærdsmøde med udsendte fra provstiudvalget – evt. problemer debatteres på budgetmøde 12/8
Regning vedr. EDB – virusopdatering og opdatering af Word
Maling er sat iværk – færdiggøres inden 1/7 2020
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6. Meddelelser fra kasseransvarlig

Opgørelse over 2 kvartal gennemgået og spørgsmål fremsendt

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Peter har hjulpet med at rette gravsten
Skiltet er bestilt
Redskabsrum og skraldespande er malet, døren mangler
Forespørgsler om rundvisning

8. Orientering fra udvalgene
Valgbestyrelsen
Blad og P.R. udvalget
Præstegårdsudvalget
Arrangementsudvalget
9. Kommende møder

Arrangementsudvalg: Næste møde 27/8 2019
Resten intet nyt

10. Eventuelt

Snak om gl. graverkontor – salg af inventar
Trappe til udekirke – diskuteret og vendes igen på næste
møde
Skilt til udekirken - Tove
AP ser på QR kode omkring udekirken
Skriv om visioner – tages på visionsmødet

11. Gennemgang og underskrift af referat

Næste møde 17/9 kl. 18.30

