Hogager Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 7. maj

Tilstede: Edith, Poul, Inge, Tove, Michael, Asger (ref.)
afbud: Patricia
1. Meddelelse fra formand

 En tur rundt på kirkegården – Tove fortæller: alle hække er
nyklippet. Mod nord, hvor det blev klippet helt ned sidste år,
skyder det fint og blomstrer lige nu.
 Evaluering af arrangementer siden sidste møde – Påskemåltidet en succes. Økonomisk et lille overskud.
 Kommende arrangementer – Konfirmation: Poul står i våbenhuset. Kr.Himmelfart 30/5. Midsommer 16/6.
 Sidste nyt vedr. regnskabsfører/præstesekretær – Britta vil
afslutte regnskab 2018. Regnskabet er indsendt, men der er
noget, der skal forberedes til revisor. Det aftaler vi. Jane er
begyndt på præstekontoret.
 Nyt vedr. salg af skov – vi afventer, men det tyder på, at salget alligevel kan gå igennem.
 Invitation til provstiudvalget – vi får svar efter mandag.
 Ansøgninger til legat – vi har tildelt legatet til Anni Møller
Hestbek.
 Hvad med kirkekoncerten? Vi satser på 20. eller 27. sept.
Prioriteret: Karsten Knudsen, A.D. Michelsen, Dissing & Las
og Dylan.
 Aflønning for madlavning? Klares frivilligt, og der hyres ind
efter behov til opvask mv.
 Der har været høring ang anlæggelse af P-plads på nr 62.
Ingen indsigelser.

2. Meddelelser fra præst

 Om årets konfirmander.

3. Meddelelser fra kontaktperson

 Ros til Tove. Både kirkegården og Knuts skov tager fint
form.

4. Meddelelser fra kirkeværger

 Orientering ang ventilering af loftrum. Vi tilstræber at tømme
loftet for opbevarede effekter. Vi finder et tidspunkt, hvor vi
sammen kan gennemgå tingene.
 Vi skal have en prøvemaling af vindue i kirken.
 Der aftales tidspunkt for kirkesyn.
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5. Meddelelser fra kasseransvarlig

 Kvartalsrapport – gennemgået og drøftet.
 Inge søger kommunen om nedrivningstilladelse til nr. 65.
 Mobilpay – vi arbejder på at blive godkendt.
 Manglende boner fra Skave købmand – vi holder øje.

6. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

 Adresseændring til det nye graverkontor.
 Der er udsendt rykkere til to skyldnere.
 Udekirken – status på udgifter og opgaver.

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

Arrangementudv. har lige holdt møde. Orientering.

9. Eventuelt

Skilt til graverkontor.

10. Gennemgang af referat

11. Underskrift af referat

