Hogager Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 8. oktober 2020
Tilstede: Edith, Poul, Inge, Tove (medarb.repr.), Michael, Asger (ref).

1. Godkendelse dagsorden
2.

Meddelelse fra formand

Tilføjes pkt. 3: Retningslinjer for Kirkehuset.
Tilføjes pkt. 6: Revisionsprotokollat.
Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
- Personaletur; meget vellykket.
- Konfirmationer; fungerede fint med pladsanvisning i kirken.
- Høstgudstjeneste; rykkede ind pga. vejret.
- Valgforsamling; god opbakning.
- Spaghettigudstjeneste; vellykket.
Kommende arrangementer:
- BUSK gudstjeneste; i Borbjerg.
- Konfirmander og forældre; forældredelen aflyst.
- Allehelgen; breve udsendes denne uge.
- Cafeaften; vi regner med, at den gennemføres.
Fortsættelse af legat for yderligere 2 år. Vi siger ja tak.
Gennemgang af referat fra kirkegårdsarkitekt. Rettelser sendes.
Referat fra budgetsamråd.
Kirke Juleaften. Vi holder gudstjeneste i kirken og dobler op juleaften. Tilmelding med billetter. Vi spørger Tove Nørgaard.

3. Meddelelser fra præst

Konf.lejren aflyst.
Kirkehusets retningslinjer – godkendt.

4. Meddelelser fra kontaktperson

Der har været afholdt MUsamtale med graveren: Samarbejdet med kolleger
og MR går godt. Kirkegårdsplanen trænger til en afklaring.

5. Meddelelser fra kirkeværge

Kirkesyn afholdt
Borbjerg forpagtergården. Stern skiftes; maling.
Parken, beskæring af frugttræer, fjernelse af popler.
Præsteboligen – lidt malerarbejde.
Hogager kirkegården: låg på skraldespande skiftes.
Kirken: En tagplade er revnet. Fuge ved vindue i kor mv. Malning af kirkedøren.
Kapelbygningen: fuge v. toiletdør.
Vedtægter Gennemgået og rettet.

Hogager Menighedsråd
Vestforsyning Der skal sendes dokumentation for lukning af afløb. Entreprenøren er underrettet.
6. Meddelelser fra kasseransvarlig

-

-

-

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Godkendelse af endeligt budget 2021. Vi er tildelt 957.000 kr.
Hogager Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15417528, Budget 2021, , Endelig budget afleveret d. 23-9-2020 kl. 10:22
Høstoffer indsamlet 1310,00 kr., som er fordelt ligeligt mellem Kirkens
Korshærs Varmestue i Holstebro og Danmission, køkkenhaveprojekt i
Tanzania.
Revisionsprotokollatet til årsregnskab 2019 gennemgået og taget til efterretning.

Har deltaget i opfølgningskursus m. Brandsoft. Godt kursus.
Provstiet beder om en beregning af kostpriser på kirkegården.
Uge 43 begynder grandækning.

8. Orientering fra udvalgene Orienteret
- Valgbestyrelsen
- Blad- og PR-udvalget
- Præstegårdsudvalget
- Arrangementsudvalget
9. Kommende møder

12/11 kl. 17.00 – det nuværende MR afslutter arbejdet; fælles spisning kl.
18.00; derefter konstituering i det nye råd.

10. Eventuelt

Overdragelse 27/11 kl. 18.00.

11. Gennemgang referat

OK

12. Godkendelse referat

OK

