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Fraværende:

1.

Sidste mødes protokol

2.

Bemærkninger og eventuelt tilføjelser til dagsorden
Evaluering af kirkens arrangementer: Det forslås at datoen til det arrangement bliver den 29.
september, da Dorte og Lisa har lavet forarbejdet til det. Kai spørger medarbejderne om de kan
den dato.

3.

Præsterne og medarbejderrepræsentanten orienterer

4.

Genåbning af køkkenet i Kirkecentret
Hvordan åbner vi køkkenet op igen, så de frivillige igen kan bruge køkkenet?

Beslutning: Pga. smitterisikoen fastholde nuværende praksis omkring køkkenet
indtil videre til 1. oktober. Derefter tages punktet op igen.
5.

Orientering om pligten til offentliggørelse af navne i forbindelse med
menighedsrådsvalget
For at kunne stille op/bliver valgt til menighedsrådet, skal man acceptere, at den opstillede/den
valgtes navn bliver offentliggjort. Det er lovmæssige krav om dette. Lisbeth orienterer.

Beslutning: Der er orienteret om reglerne.
6.

Hvor mange nuværende medlemmer, ønsker ar genopstille ved valgforsamlingen d.
15-09-2020
Overblik over hvor mange kandidater og særlige funktioner vi mangler at rekruttere ved valget.

Beslutning: 3 kandidater tilkendegiver at ville opstille. Vi gør i fællesskab et arbejde
for at kontakte mulige kandidater. Giv besked til valgformanden, om
tilkendegivelser.
7.

Vi skal have en dirigent ved valgforsamlingen.
Kender i en der vil varetage dette hverv?
Det må ikke være en fra valgbestyrelsen.

Beslutning: Anders og Grethe spørger nogle konkrete personer.
8.

Regnskab 2. kvartal 2020.
Fremlæggelse af 2. kvartals regnskab for Hørup kirkekasse.
Kvartalsrapporten fremsendes.

Beslutning: Regnskab gennemgået og taget til efterretning.
Side 1 af 3

Mødeart

Menighedsrådsmøde for
Hørup Menighedsråd
9.

27.08.2020 Mødested
Møde start:
19:00 Hørup Kirkecenter,
Møde slut:
22:15 Grupperummet
Dato:

Arkiv

Referat

Initialer

Bladnr.

LS

Hjælp ved konfirmationerne d. 30. august og 6. september.
Der skal bruges: 1frivillig til lokale K., 1 frivillig til lokale M. og 1 frivillig til lokale M 2, til modtagelse
af telegrammer. Der er behov for 2. parkeringsvagter.

Beslutning: Den 6/9: Kl. 9.00 – Rikke, Lisbeth og Kai. Kl. 11.00: Tove, Grethe og Kai.
Den 30/8 kl. 10.00 og kl. 11.30?
10.

Afskedsreception for Henning d. 20 sept.
Hvordan får vi det til at blive en god dag?

Beslutning: Der arrangeres frokost med efterfølgende kaffe. Kirketjeneren og
kontaktpersonen koordinerer. Kai, Grethe og Tove vil gerne hjælpe til ved
arrangementet.

11.

Kirkebyggeri.
Se på mulige økonomiske udfaldsrum, og måske have en lille strategi øvelse med ”Hvorfor bygger
vi til Hørup kirke”? H.A.

Beslutning: Strategiøvelsen udsættes, H.A orienterer om økonomiske overvejelser.

12.

Velkomst til den nye kirkegårdsleder.
Hvilken søndag passer bedst, til at byde den nye kirkegårdsleder velkommen?

Beslutning: Kai og Dorte er tovholdere på at arrangere.
13.

Skilt til Margretheskoven
Forslag fra Henning: Margretheskoven plantet den 16. april 2020 – fremtidig skovkirkegård

Beslutning: Margretheskoven plantet på Dronning Margrethes 80 års fødselsdag.
MR stemmer for et skilt i metal. Kai er ansvarlig.
14.

Orientering.
Herunder orientering fra udvalgene og formanden.
Orientering fra fællesmødet om fælles regnskabsfører.
Hørup Sogn beholder sin nuværende regnskabsfører Sagro.
Fuldmagtsblanketter til menighedsrådsvalget findes på Kjellerup Kirkes hjemmeside.

13. Eventuelt
Lukket møde
Intet under punktet.
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Næste menighedsrådsmøde den 29. september. 2020.
Orienteringsbilag:
A
B
C

Ikast-Brande Provsti

Referat fra provstiudvalgsmøde den 19. 08. 2020

*
*
*
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