Mødeart

Menighedsrådsmøde for
Hørup Menighedsråd

26.01.2017 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

Nye gudstjenesteform.
Præsentation v. Anders Bo Engrob Jørgensen. Sammengudstjeneste. Anmodning om eventuel
økonomisk støtte til PR og eventuel andet der bliver behov for i forbindelse med afvikling af
gudstjenesterne. Udvalget vil anmode om et rådighedsbeløb på kr. 5000,- til indkøb til
gudstjenesterne.

Beslutning:
4

Ståkirkekaffe.
Sidste år vedtog menighedsrådet at opgradere ”ståkirkekaffe” efter 10.30 gudstjenester for at
imødekomme behovet for at man kan ”blive set” og dyrke fællesskabet. Hvordan sikre vi dette
initiativ? Hvor ofte skal det være? Og hvordan sikre vi os at, der er nogen der vil hjælpe med det
praktiske.

Beslutning:
5

Bog om menighedsrådets arbejde.
Bent Engelbrecht fra Hinnerup har skrevet en bog om hvor dan der kan arbejdes på
menighedsrådsarbejdet kan blive bedre ud fra egne erfaringer. Er det en bog der kunne være
interesse for at få fat i og eventuel besøg af forfatteren?

Beslutning:
6

Påskepensionistgudstjeneste.
Transport af deltagerne – hvem betaler for det? Da Thorning Taxa køre ikke længere, hvilken
løsning ønsker vi fremover. Forslag: Engesvang busser, som har købt Thorning Taxis gamle bil
med lift, almindelig taxikørsel eller et andet selskab som eks. Silkebus.

Beslutning:
7

Ansøgning til rejseprojekt Globale Teenager.
En ansøgning om midler til at deltagelse i Nr. Nissum Efterskoles rejseprojekt – Globale Teenager,
vi har tidligere støtter to i lignende projekt, projektbeskrivelse er udsendt.

Beslutning:
8

Finde kontaktperson til Viborg kirkeradio
Vi skal have fundet en kontaktperson til meddelelser fra Viborg kirkeradio, er en person der
modtager informationer og indkaldelse til kirkeradioens generalforsamling.

Beslutning:
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Studietursudvalg.
Der skal findes to personer til studietursudvalget som er sammen med Levring, er der to der er er
villige til at gå ind i dette udvalg.

Beslutning:
10 Ny pjece til nye forælder af folkekirken.
Der er kommen en pjece der henvender sig til forældre med nyfødte børn, som overvejer om deres
barn skal døbes eller ikke. Skal den fremover sendes ud til børn født af folkekirkemedlemmer?

Beslutning:
11 Ny præst.
Hvilke forventninger har vi til en ny præst? Skal vi nedsætte et ansættelsesudvalg eller et samlet
møde om forventninger til en ny præst.

Beslutning:
12 Herretoilettet.
Der er ofte spild under de ophængte kummer, så der skal gøres ekstra rent efter arrangementer.
Spørgsmålet er om de skal fjernes, så det kun er toiletterne der benyttes og at der kommer opslag
op, om at dem der benytte det SKAL sætte sig ned på toilettet hver gang, for at undgå der spilles
på gulvet. Systemet er også gammelt, så ved ofte brug rander vandet over og ud på gulvet.

Beslutning:
13 Orienteringsbilag
Herunder orientering fra udvalgene og formanden.

14 Eventuelt

15 Lukket møde
Intet under dette punkt.

Næste menighedsrådsmøde 23 februar 2017.
Orienteringsbilag:
A
B
C

Ikast-Brande Provsti
Ikast-Brande Provsti

Referat fra PU møde den 9. november 2016
Referat fra PU møde den 7. december 2016

*
*
*
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