Hogager Menighedsråd

Referat til menighedsrådsmøde tirsdag d. 8. januar kl.17.30
Alle tilstede
1. Godkendelse af dagsorden

Ok

2. Meddelelser fra formand

Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
Julefrokost: dejligt arrangement, folk var glade for underholdningen, og hyggeligt arrangement
Lucia optog: fungerede fint selvom Asger var syg, Bent lavede
fine læsninger, stor tilslutning
Hellig tre konger/stillegudstjeneste: ikke mange, men et fint arrangement,
Kommende arrangementer
Fællesspisning: venter foreløbigt
Minikonfirmander: til at hjælpe med opsætning kommer 4 fra
Hogager,
Konfirmander og forældre: AP klarer selv i kirkehuset
Forslag til dagsorden til møde med borgerforeningen
1. Vedligehold af udendørsarealer, snak om §14.3, hvordan er fordelingen omkring eks. snerydning? Der skal
ryddes fortove og op til fordøre af borgerforeningen
udenfor Toves arbejdstid. Snak omkring rydning af
parkeringsplads – skilt op på den ene p plads om den
ikke ryddes og vi står for rydningen foran kirken. Tove
holder fri: Fredag efter kl. 12 til mandag morgen, mandag til torsdag efter kl. 15 som udgangspunkt og resten aftales
2. Retningslinjer vedr. fællesarrangementer: hvordan
skal samarbejde omkring arrangementer foregå?
hvad skal det koster os at afholde arrangementer af
forskellige typer? eks babysalmesang kontra fællesarrangementer. Ang. fællesarrangementer: vil vi stille frivillig arbejdskraft? Og ved ligelig fordeling af frivillig
arbejdskraft så skal udgangspunkt være lige deling af
økonomi. Få defineret hvad menighedsrådet får for de
penge arrangementerne koster
3. arrangementer der skal bookes: babysalmesang starter i uge 8 – så de starter i kirkehuset. Vi forventer arrangementer flytter over primo marts, 12/3 er booket.
Resten venter til næste møde,
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4. forslag til at vi på skift finder navn til cafe-aften, og så
laver menighedsrådet en koncert i januar/februar i kirken de år borgerforeningen finder navn til cafe-aften
Hvem vil hjælpe med at lave udflugt for personale?
Edith og Asger
Udefrakommende forslag til benyttelse af det gl. graverhus
Beslutningen omkring graverhuset er taget tidligere af menighedsrådet.
Ændring dato for sangaften/menighedsmøde: 12/3 2019 i stedet for 13/3 2019

3. Meddelelser fra præst

Forslag til fællesarrangementer med borgerforening:
Hogager aften med skiftende temaer i samråd med borgerforeningen, efterårets fælles arrangementer skal planlægges på
næste fællesmøde (Hogager aften og cafeaften? grill aften i
august)
Oplæg fra kap 1 i bogen ikirke: dialog og tanker omkring gudstjenesten

4. Meddelelser fra kontaktperson

Intet nyt

5. Meddelelser fra kirkeværge

Nye takster fra provstiet gennemgået og vedtægterne her ændres ikke

6. Meddelelser fra kassereransvarlig

Cafe-aften: ingen tilsætning
Fejlsendt regning – korrigeres til rette ejer
Blad til Tove afmeldes

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Timeafregning for Toves afløsning er opgjort
Opfølgning på gravstedsaftaler
Udsendt til legater der ophører, 1-årige aftaler opdateret og
udsendt, priser og folder er opdateret
Udarbejdelse af breve vedr. renholdelse for opklaring på evt.
misforståelser
Træfældning
El-aflæsning foretaget
Holder ferie i uge 6 og 7

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

10. Eventuelt

VALG:
PR:
PRG:
ARR: 5/2 2019

