Øls Hørby Døstrup Menighedsråd

Dato: 27.06.2017 kl. 19.00

Blad nr. 27-2017
Formandens initialer:
EJ H

Dagsorden
Fraværende ved mødet var
Mødets debatpunkt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning
I Bernt Iversen
Anders Tranholm-Bjerg orienterede fra præsternes tur til
Tyskland

I Dagsordenen blev godkendt

2 Indkommet post

Elin Juul Hedegaard gennemgik folder om Hobro-Mariager
provsti

3. Punkter fra sidste møde

Jens Sloth-Jensen har endnu ikke indhentet tilbud på hele
arbejdet med etablering af materialeplads ved øls Kirke.
Opfølgning på flagregulativ fra Tove Møller ang. timeforbrug.
Der beregnes en time til flaghejsning. Det er blevet
præciseret i regulativet på hvilke særlige helligdage, der skal
flages.

4.. Nyheder fra Den digitale
Arbejdsplads (DAF) v/Lene
Tanghus

Der blev orienteret om valg til provstiudvalget

5. Orientering fra
arrangementsudvalget

Husk høstfest i Hørby d. 3. september 2017 kl. 19.00

6. Orientering fra bygningsudvalget Verner Kristiansen har fjernet slam fra kælder i præstegård.
Der er blevet foretaget reparation af undertag i valmen i
østsiden af præstegården pga. indsivende vand.
7. Orientering fra kontaktperson

Der er afholdt personalemøde d. 20. juni 2017.

8. Orientering fra kirkeværger
herunder udvalget for
kirkegårdsrenovering

Der er kommet tre borde-bænke sæt i Døstrup.
Jens Tinglev Kristensen har fået ny hækklipper på stang.

9. Orientering
medabejderrepræsentant

10. økonomi

11. Handleplansudvalg
Kend dit sogn
Børn i sorg
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Dagsorden

Beslutning

Synlig kirke i foreningsliv
Arbejdsgruppe om langsigtet
planlægning(Lene, Rita, Anders,
Bernt, Elin)

Orientering fra møde med Odder Provsti v. Anders
Tranholm-Bjerg, Lene Tanghus og Jenny Lyngaa.
Orgeludvalget ønsker en langsigtet anlægsplan for øls
Hørby Døstrup Kirker, bl.a. med midler afsat til nyt eller
renoveret orgel i Døstrup Kirke.

12. Sognegårdsudvalg

Aflevering af sognehusbyggeriet bliver d.7.7., så er lamper
hængt op, p-plads og gårdsplads færdig. Maling udvendig
mangler stadig p gr af at huset skal tørre inden det males.
Der er købt inventar
borde og stole til 40 personer, whiteboards til tavle og
opslagstavler, klaver, mørklægningsgardiner, pc--bord,
reolskabe.
Indkøb af inventar beløber sig til godt 200.000 kr.

13. Kirkebladet

Anders Tranholm-Bjerg har undersøgt ved trykkeriet om
prisen ved udgivelse af kirkebladet med 4 ekstra sider, et 12siders blad. Ideen er så, at der skulle være plads til
arrangementer fra de foreninger vi arbejder sammen med.
Prisen på kirkebladet vil stige med kr. 980, fra 6195 kr. til
7125 kr.

14. Kalender for efterårets møder

torsdag 10.08. halvårsregnskab
budgetsamråd d. 6.9. i Hobro Kirkecenter
tirsdag 12.09. alm. møde
torsdag 12.10. tema valg november 2018
onsdag d.15.11. 3. kvt. regnskab samt valg til lårige poster
1. dec. kl. 18.00 julefrokost
tirsdag d. 16.01 .2018 alm møde

15. Forplejning d. 10.08.

Lene og Jens

16. Evt.
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