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Menighedsrådsmøde for
Hørup Menighedsråd

17.08.2017 Mødested
Møde start:
19:00 Hørup Kirkecenter,
Møde slut:
Grupperummet

Dato:

Arkiv

Initialer

Bladnr.

Dagsorden

Fraværende:

1

Sidste mødes protokol.

2

Bemærkninger og eventuelt tilføjelser til dagsorden.

3

Høstoffer.
Hvem skal vi sende de indsamlede midler til i år, som kommer ind ved høstgudstjenesten?

Beslutning:
4

Facebook side for kirkerne i Gl. Kjellerup kommune.
Der bliver lavet en Facebook side for kirkerne i Gl. Kjellerup kommune (uden Sjørslev), hvor man
kan læse om arrangementer i kirkerne, hvor alle er velkomne. Præsterne og Lisa er grundlæggere
af siden. Anders Bo Engrob Jørgensen vil orientere om dette.

Beslutning:
5

Regnskab 2. kvartal 2017.
Fremlæggelse af 2. kvartalsregnskab for Hørup kirkekasse. Kvartalsrapport fremsendes.

Beslutning:
6

Rytmisk kor.
Der er tidligere besluttet at lave et rytmisk kor i Kjellerup, der vil komme udgifter til leder af koret på
9500 kr. det er inkl. kørsel på 1500 kr. Hvor placeres udgiften i regnskabet?

Beslutning:
7

Stiftes visioner.
Som besluttet på sidste menighedsrådsmøde er dagens emne undervisning. Alle overvejer emnet
inden.

Beslutning:
8

Gravsteder synker.
Der har været en pårørende til en begravet som var utilfreds med at der kom en regning for
efterfyldning af en sunken grav, mente ikke at der var fortalt at det ville komme. Kan vi gøre det
sådan at det blive formidlet tydeligere i fremtiden?

Beslutning:
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Menighedsmøde.
Menighedsrådet skal hvert år holde et menighedsmøde. Vi har tidligere besluttet, at holde det
sammen med ”Gudstjeneste med Mere” den 10. september.
Deltagelse af Menighedsrådet: 13.15 til 13.45 1-2 fra rådet byder velkommen sammen med
formanden. 13.45-14.00 fortæller formanden kort om året der et gået og opgaver i fremtiden.
Kasseren om de væsentligste tal i regnskabet. 14.00 Gudstjeneste. 14.40 Valggrupper: en af dem
er et spørgehjørnet til Menighedsrådet. Her vil udvalget gerne, at formanden, næstformanden og
kasseren svare på spørgsmål og evt. uddyber.

Beslutning:
10 Kjellerup har 150 års jubilæum i 2019.
Vi har fået en invitation til planlægning om byen 150 års jubilæum. Hvordan kan kirken være med i
det og skal vi? Hvem har lyst til, at deltage i mødet den 29. august i Arena Midt?

Beslutning:
11 Ovenlysvinduer.
Vi har fået to tilbud på udskiftningen, det sidste firma kunne ikke lave det i år, så derfor er der ikke
kommet tilbud fra det firma. Tilbuddene udsendes.

Beslutning:
12 Orienteringsbilag
Herunder orientering fra udvalgene og formanden.

13 Eventuelt
14 Lukket møde
Intet under dette punkt.

Næste menighedsrådsmøde 26. september 2017.
Orienteringsbilag:
A
B
C

Ikast – Brande Provsti

Referat fra provstiudvalgsmøde den 14. juni.

*
*
*
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