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Fraværende: Rikke Daldof, Anders Jørgensen.

1 Sidste mødes protokol

2 Bemærkninger og eventuelt tilføjelser til dagsorden
3 Præsterne og medarbejderrepræsentanten orienterer
Drop-in dåb. Simon orienterer om muligheden, emnet drøftes og der tages positivt imod det.

4 Fastsættelse af antal menighedsrådsmedlemmer.
Der skal besluttes, hvor mange menighedsrådsmedlemmer der skal vælges ved det kommende valg.
Antallet fastsættes ud fra folkekirkemedlemstallet pr. 20/1-2020 i Hørup Sogn.

Beslutning: Der er pr. 01-01-2020 4.498 folkekirkemedlemmer i Hørup Sogn. Efter en
fastast skabelon besluttes det derfor, at der skal vælges 9
menighedsrådsmedlemmer ved det kommende valg.
5 Ny indkøb af plænetraktor.
Kirkegårdsleder Henning Graugaard søger om en ny
Plænetraktor Ferris ca. 70.000 kr. til aflastning af nuværende plænetraktor.
Henning kommer med 2 tilbud til den 25.2.2020.
Økonomiudvalget indstiller, at der købes en solid plænetraktor med god affjedring, så den
aflaster personalets kroppe. Den kan også køre hurtigere på de store arealer.
Beløbet tages af kassebeholdningen.
Beslutning: Tilbuddene er ikke indkommet, derfor udsættes punktet til næste møde.
6 Engangsønsker 2021 – 2023.
Menighedsrådet skal tage stilling til, om vi har ønsker til budget 2021 – 2023, herunder ønsker til
enkeltstående driftsudgifter og justering af budgetgrundlaget.
Skemaet skal indsendes til Ikast-Brande provsti inden 1. marts 2020.

Kirkegårdsleder Henning Graugaard her fremsendt 2 ønsker:
1. Digitalt kortmodul over kirkegården med dronebilleder, landinspektørcentret A/S.
Tilslutning til EG- Brandsoft. I alt ca. 55.000 kr.
Økonomiudvalget indstiller, at beløbet søges som engangsudgift i 2021.
Beslutning: Der søges om ovenstående beløb som engangsudgift i 2021.
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7 Indkøb af 100 Salmer:
Der er ofte for få af 100 salmer. Ønske om, at der købes 55 stk. mere, ud over dem vi har. Prisen
er kr. 130, pr. stk.
Beslutning: Der indkøbes 55 stk. ekstra. Organisten bestiller dem.

8 Forespørgsel fra Levring efterskole om fremtidigt samarbejde om foredrag.
For år tilbage var der et lignende samarbejde mellem de 2 sogne, valgmenigheden og efterskolen.

Beslutning: Formanden spørger mere ind til, tankerne bag efterskolens ønske.
Punktet tages op igen, når vi har mere at forholde os til.

Orientering.
Herunder orientering fra udvalgene og formanden.
De udleverede Pixibøger om Gudstjeneste, Dåb, Nadver og Hvem bestemmer. Hvordan får vi
drøftet disse bøger?
Betalt frokostpause i folkekirken
.

8 Eventuelt
9 Lukket møde
Intet under punktet.

Næste menighedsrådsmøde den 24. marts. 2020
Orienteringsbilag:
A
B
C

Ikast-Brande provsti

Distriktsforenings møde og generalforsamling 2. marts

*
*
*
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