Hogager Menighedsråd

Referat til menighedsrådsmøde onsdag den 6. november kl.17.00
Tilstede alle på nær AP
1. Godkendelse dagsorden
2.

Meddelelse fra formand

Godkendt
Konstituering af Menighedsrådet
Formand: Michael
Næstformand: Poul
Kasserer: Inge
Kirkeværge: Poul
Kontaktperson: Poul
Sekretær: Patricia
Valgbestyrelse: Michael bliver formand, Poul er også i udvalget
Blad og PR: Asger
Præstegårdsudvalg: Poul
Arrangementsudvalg: Edith og Patricia
Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
Søren Ryge – fællesforedrag: ca. 110, rigtig fint foredrag,
BUSK: ca. 80 i kirken, spejderne havde lavet stjerner ved bænke og havde
bagt brød til nadver, rigtigt hyggeligt arrangement
Cafeaften: ca. 70 personer, dejlig aften med god musik,
Alle Helgen Gudstjeneste: knapt 30, rigtig fint og stemningsfyldt, de pårørende bliver inviteret
Kommende arrangementer:
Retrætedag i Borbjerg 16/11
Minikonfirmander i Borbjerg 27/11
Juletræstænding 1/12 kl. 17
Julekoncert/Lucia 12/12 kl. 19, vi sætter borde op kl. 18

3. Meddelelser fra præst

Ansøgning til provstiet vedr. 2020:
Vi mangler stadig kriterier for ansøgningen – Michael undersøger
Intet nyt

4. Meddelelser fra kontaktperson

Har holdt MUS-samtale, menighedsrådet er tilfredse med samarbejdet internt,
og samarbejdet med Borbjerg fungerer godt. Tilfredshed med arbejdsforhold
begge veje
Digitalt kirkegårdskort
Snak om planlægning
5. Meddelelser fra kirkevær- Er omtalt tidligere
ger
6. Meddelelser fra kasseransvarlig

Gennemgang regnskab for 3 kvartal
Årsbudget 2020: Hogager Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15417528, Budget
2020, Endelig budget afleveret d. 04-11-2019 10:55
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7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Gravet EL ind, fjernet nogle stubbe i samme omgang, der er ført rør til en meter udenfor diget, således at det let kan ændres om nødvendigt
¾ af gravsteder grandækket
Snak om skilt ved rampen fra fælleshus til udekirke, forslag til tekst gennemgået, Tove ser på en til at lave skiltet

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

Snak om evt. at holde en aften omkring gravsteder på kirkegården
Valgbestyrelse: ny måde at holde valg på fremadrettet; 12/5 2020 skal der
holdes offentligt orienteringsmøde om valg, og 15/9 2020 valgforsamling
Intet nyt fra øvrige udvalg
Møde 17/12 kl. 17

10. Eventuelt

Intet

11. Gennemgang referat

Gennemgået

12. Godkendelse referat

Godkendt

