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Dagsorden

Referat

Fraværende

Bent med afbud

58. Kirkegårdslederen inviterer til
kirkegårdsvandring. Vi starter foran
mandskabsbygningen kl. 17.00

God gennemgang og
fremvisning.
MHR skal igang med at planlægge den
fremtidige kirkegård. Behandling og budget
påbegyndes i 2019.
Punkt 65 udsættes. I øvrigt godkendt

59. Godkendelse af dagsorden
60. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene:
a.
b.
c.
d.
e.
7.

f.
Andre:

Stående udvalg
Aktivitets- og kommunikationsudvalg
Økonomiudvalg
Personaleudvalg
Gudstjenesteudvalg
Orgeludvalg

1: Afsluttende budgetsamråd afholdes den 4.
september 2018 kl. 19.00 i Hørning sognegård.
Her præsenteres de endelige rammer for budget
2019.
4: Personalehåndbogen revideres i efteråret.
Input ønskes (den ligger på vores hjemmeside)
Medarbejdermøde den 18/9 kl. 9.00.
6.b Temaet for 2019 er “Kristendommen i
litteraturen”.
6.e. 15/11 kl. 16-19 Mhr og personale møde
13/9 og 11/10 desuden “formøde” kl 17,
Gudstjenesteudvalg med hele Mhr.

61. Ny traktor / redskabsbærer til
kirkegården.
Vi har sendt ansøgning til provstiet om 5%
midler til anskaffelse af ny traktor til
kirkegården. Alternativt søger vi om
likviditetslån til finansieringen.
Formanden for stående udvalg og
kirkegårdslederen vil redegøre for det akutte
behov.

Mhr godkender at der er sendt ansøgning

62. Økonomioversigt pr. 30.juni 2018
Der foreligger udarbejdet økonomioversigt for
perioden 1. januar – 30. juni 2018.
Oversigten ligger på Google-drevet under bilag
2018.

Halvårsbudgettet er gennemgået og taget til
efterretning

63.Skal vi kime forud for gudstjenester ved
højtider.
Gudstjenesteudvalget fremlægger forslag til
hvordan vi eventuelt kan kime forud for
gudstjenester ved jul, påske, Kr. Himmelfartsdag
og pinse.
Vejledning i klokkeringning på Google-drevet

Ja, udover den morgen og aftenringning der
foregår i dag - 2 x 10 min. på dagen ved højtider
i forbindelse med ringning (en time før og en
halv time før).
Påbegyndes 1. søndag i advent 2018. Foreløbig
i et år, hvorefter der evalueres.
Menigheden informeres ved pressemeddelelse
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under bilag 2018.

og på hjemmesiden.

64. Kort evaluering af
lægmandsgudstjenesten i juli.
Forberedelse/kommunikation/inddragelse/
afvikling.

Stor tilfredshed med afviklingen fra deltagere
og det øvrige Mhr

Vi har lagt en optagelse af
lægmandsgudstjenesten ud på vores fælles
Google-drev under mappen:
Fælles drev / referater
vælg derefter:
MR møder
Det giver alle mulighed for at se optagelsen
igennem inden mødet.
65. Hvordan får vi det store arbejde
udvalgene udfører synliggjort i
menighedsrådet?
MR-formanden foreslår at vi tager en generel
drøftelse i menighedsrådet om gangen i
informationer og beslutninger fra udvalg til råd.

Udsættes

66. Eventuelt

Emmaus arrangement 23-25/11. Hvor går man
hen når man går i stykker. Tilmelding senest
1/11. www.galleri-emmaus.dk
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