Hogager Menighedsråd

Referat til menighedsrådsmøde tirsdag den 17 september kl.18,00
Tilstede: alle
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Meddelelse fra formand

Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
Konfirmand indskrivning: meget stort fremmøde – 103 personer, 42 konfirmander næste år, supergod stemning
Havefest i Borbjerg: ca. 50 personer, Sten Krogh underholdt
sammen med konen, meget godt arrangement
Høstgudstjeneste: knapt 80 personer, lidt koldt men ellers fint
vejr, dejligt at få skoven i brug,
Spaghettigudstjeneste: 27 personer til spisning og 48 i kirken,
fint arrangement
Kommende arrangementer:
Konfirmandlejr: 27.-29/9. har ikke fundet en hjælper, men der
er god forældreopbakning
Jubilæum: 6/10, let frokost bagefter, festskrift er sendt til opsætning, AP laver sangblad,
Rampe til udekirke: skal laves ud mod græsset for at få lille
hældning nok, Toves Haver kigger på det

3. Meddelelser fra præst

4. Meddelelser fra kontaktperson
5. Meddelelser fra kirkeværge

Kirkekoncert: kl 19.00, pt godt 50 tilmeldte, bordopsætning kl
18
Sidste nyt fra Langgade 65: snak om stole, provstiet kræver 2
tilbud for nedrivning, snak om auktion se senere
Medarbejdermøde: undersøgelse omkring vielser udenfor kirken ifht medarbejdere, gudstjenestelisten frem til aug 2020 lavet
Finder dato for MUS samtale
Døren til redskabsskuret er repareret, nedløbsrør lavet, vinduesglas lavet
Referat fra menighedsrådsformandsmøde: 2/9, Michael afsted
som stedfortræder,
- Pulje til kirkegårdsudvikling: ønske om de enkelte kirker skal lave en plan for hvordan kirkegården skal udvikle sig fremadrettet – men alle kirker skal være
enige, afstemning herfra om at være med i den pulje
er at vi ønsker at være med
- Feriepengefonden, status
- Opmåling af kirkegårdene er sat i gang og Tove skal
afsted i oktober på kursus, udkast til budgettet gennemgået
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6. Meddelelser fra kasseransvarlig

Næste møde 10-03-2020

Resultat af auktion af indbo fra graverkontoret: en del af inventaret er solgt, men en masse mangler endnu
Afskrivning debitorer: vedtaget at afskrive
Gennemgang revisionsprotokollat årsregnskab 2018
Vedr. Skattefri befordringsgodtgørelse: proceduren ændres
Rettidig indberetning af moms: taget til efterretning
Manglende funktionsadskillelse: vi er bekendt risikoen men
forsætter som hidtidigt
Gennemgang af fællesudgifter med Borbjerg: gennemgået og
godkendt
Mobilepay: vi betaler 75 øre pr transaktion, 50 kr pr måned
Til kollekt udligner vi gebyret
Rykker vedr. kirkeorgel – oprindelig regning ikke set, har bedt
om faktura
Nedrivning af langgade 65: vand, varme og strøm er taget ned
Regnskab 2018: stadig lidt opgaver

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

8. Orientering fra udvalgene
Valgbestyrelsen
Blad og p.r. udvalget
Præstegårdsudvalget
Arrangementsudvalget
9. Kommende møder

Til næste møde: HR konsulenter besøger menighedsrådet
8/10 2019
Snak om udearealer omkring fælleshuset,
- Skal det stå på hjemmesiden, at haven godt må benyttes, men at den ikke er en del af lejen?
- Skal udearealerne have et navn?
Snak om opsætning af et skilt, der forklarer, hvordan fælleshuset og haven er ”opstået”? Tove laver et skriv til næste møde
El: tjek af el i skuret
Skilt bestilt og på vej
Muldvarp på kirkegården
Præstegårdsudvalg: har haft syn af præstebolig og forpagterbolig
Arrangementsudvalg: ny liste sendt rundt og gennemgået

8. oktober kl. 18

10. Eventuelt

Hilsen fra Dagmar

11. Gennemgang referat

Gennemgået

12. Godkendelse referat

Godkendt
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