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Fraværende:

1

Sidste mødes protokol

2

Bemærkninger og eventuelt tilføjelser til dagsorden

3

Præsterne og medarbejderrepræsentanten orienterer

4

Nyt medlem af Hørup menighedsråd
Rikke Daldof er indtrådt i menighedsrådet, efter det medlem der er udtrådt. Der er nogle poster i
udvalgene, som er ledige, dem skal vi have fordelt.

Beslutning: Pladserne står åbne.
5

Kirkesanger afløser
Vores kirkesanger afløser har sagt hendes stilling op. Vi skal have fundet en ny afløser. Hvordan?
Forslag til hjemmeside opslag vedlægges som bilag.

Beslutning: Poul og Lisa retter annonce til og beslutter hvor der skal annonceres.
Deltagere til prøvesang/ansættelsesudvalg: Organist Niels Peter,
forretningsudvalget og kontaktpersonen, samt præsterne.
6

Godkendelse af endelig budget 2020
Ikast- Brande provsti har den 30/9 – 2019 fremsendt den endelige budgetbevilling for 2020.
Der er ingen ændringer i forhold til det foreløbige budgetbidrag for 2020.

Beslutning: Det godkendes den 22.10.2019 kl. 19.46.
7

Evaluering af menighedsmødet
Kommentere fra menigheden fra menighedsmødet den 25/9 2019. Bilag vedhæftet.

Beslutning: Overordnet et godt møde, hvor menigheden kom til orde. Særligt
bemærkes spørgsmålet om liturgien. Forslagene fra menighedsmødet eks. Om
indstik i salmebogen om liturgien, kan tages op senere. Præsterne har iværksat
undervisning i liturgi på baggrund af dette. Der arbejdes videre med renovering og
tilbygning af kirken, i relevant omfang vil menigheden blive inddraget.
8

Slidte låse i dørene
Da låsene i dørene i kirkecentret er meget slidte, er der behov for at få det skiftet, kirkegårdsleder
har fået tilbud fra en låsesmed.
Beslutning: Da de fremkomne tilbud er over kr. 25.000,- skal der indhentes et tilbud mere
fra en anden leverandør. Kai informerer kirkegårdslederen om et tilbud mere på nyt
låsesystem.

9

Fotografering i Hørup kirke
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Da der i visse tilfælde sker uhensigtsmæssig fotografering i kirken ved forskellige kirkelige
handlinger, ønsker vi retningslinjer for fotografering under gudstjenesten. Se bilag.

Beslutning: Der laves end folder med retningslinjer for fotografering. Lisbeth laver
udkast til folder, i samarbejde med Kai og Anders. Sendes til godkendelse af MR.
MR er enige om, at retningslinjerne skal være med udgangspunkt respekt for den
kirkelige handling.
10 Udlån af hallen
Der er tidligere været noget personale der har lånt hallen til reception eller lignende. Vi ønsker at
have retningslinjer for dette. Beslutningen skrives også ind i personalehåndbogen.

Beslutning: Ansatte, præster og menighedsrådsmedlemmer må låne hallen, anretter
køkken og toilet. Det skrives i personalehåndbogen.

11 Annoncer i avisen.
Personalet synes at kirkens annoncer drukner på kirkesiden. Se bilag for forslag til ny
annonceskabelon med farve på og en let genkendelighed.

Beslutning: Den nye annonceskabelon afprøves i et år. Effekten af det evalueres
efter det år. Annoncen skal laves med Hørup Kirkes logo. Den bruges ved egne
arrangementer.
12 Børnekirke under Højmesse.
Nogle børnefamilier med tilknytning til kirken, har et stort ønske om at lave børnekirke under
prædikenen til højmesser i Hørup kirke. Det vil gøre det mere attraktivt for andre børnefamilier at
tage del i søndagens gudstjenester og gøre det lettere for dem, som kommer i forvejen. Bilag
vedhæftet.

Beslutning: Vi siger tak for engagementet fra de frivillige der vil drive det. Det gøres
med en brugerbetaling på kr. 15,00 pr. voksen. Angående støvsugning må det være
brugerne selv der støvsuger, indtil anden løsning findes. Materialer dækkes af
kirken.
13 Orientering.
Herunder orientering fra udvalgene og formanden.
 Der kan igen bestilles kalendere fra Landsforeningen af menighedsråd, er der nogen der er
interesseret? Kai og Rikke vil gerne have kalendere.
 Status på vandskaden. Der er ved at være god opbygning af gulve. I næste uge kan
håndværkerne begynde at sætte skabene op i køkkenet.

14 Eventuelt
15 Lukket møde
Personsag

Næste menighedsrådsmøde 26. november 2019.
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Orienteringsbilag:
A
B
C

Ikast – Brande Provsti

Referat fra Provstiudvalgsmøde den 26. september 2019

Side 3 af 3

*
*
*

