Hogager Menighedsråd

Referat til menighedsrådsmøde tirsdag den 8. oktober 2019
Tilstede: afbud fra Tove ellers alle tilstede
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Meddelelse fra formand

Samtale med provstikonsulenter:
Introduktion fra Susanne og Helene
Snak om de forskellige emner menighedsrådet har valgt at basere diskussion på:
- Kirkegården
- Administrative opgaver og regnskab
- Lokalaftaler, se på samarbejdsaftaler
Evaluering af arrangementer siden sidste møde
- Carsten Knudsen koncert, ca. 60 personer, fin koncert
med god stemning i kirken
- Jubilæumsgudstjeneste: ca. 50 personer, jubilæumsskrift, mange gode indslag og taler
- Konfirmandlejr: 37 konfirmander, Camilla var med og
en stor hjælp, fint arrangement
Kommende arrangementer
- Søren Ryge 10/10 kl. 15.30-16 – 2 herfra
- BUSK 27/10 minikonfirmand og spejdere
- Cafeaften 1/11, PP, PM og MS kl. 17 til klargøring
- Alle Helgens dag 3/11 kl.16
- Retrætedag 16/11 kl. 9-16
Plan for nedrivning af gammel graverkontor
- Tilbud på 44.000 kr, kræver vi selv skal fjerne tag,
spær og isolering, planlagt til kl. 13.30 fredag 25/10
og lørdag kl. 9 26/10

3. Meddelelser fra præst

Kan vi flytte næste møde?
- 14/11 2019 kl. 17
Intet nyt

4. Meddelelser fra kontaktperson

Intet nyt

5. Meddelelser fra kirkeværge

Referat fra budgetsamrådsmøde, flg. punker gennemgået:
- Manglende funktionsadskillelse
- Drift og anlæg
- Ønsker om forklaring til kvartalsrapporten ved ændringer
- Kirkegårdspulje vedtaget
- Snak om pjecer
Der skal udfyldes blanket for kørepenge
Snak om høstoffer
Nedrivningsgebyr

6. Meddelelser fra kasseransvarlig

Hogager Menighedsråd
Snak om udfordringer med månedsopgørelse med købmanden
7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

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

Ej tilstede
Michael orienterer for Tove: 1. modul i kurset omkring kirkegårdskort er overstået, rigtigt spændende og brugbart
Der laves strøm til redskabshuset
Grandækning startes uge 43
Intet nyt

14/11 2019 kl. 17

10. Eventuelt

Kontingent til sømænd og udenlandskirker
700mHz frekvensbånd lukker april 2020, AP tjekker

11. Gennemgang referat

Læst op

12. Godkendelse referat

Godkendt

