Øls Hørby Døstrup Menighedsråd

Dato: 26.11.2019 18.30

Blad nr. 51-2018
Formandens initialer:
EJH

Dagsorden

Beslutning

Fraværende ved mødet var
Debatpunkt

Samtalekort om gudstjenesten, dåb og nadver. Jeg printer
nogle stykker så vi kan se dem, ellers tag bladet med hvor de
var introduceret i. Vi gentager øvelsen til næste lange møde
med start 18.30

1.konstituering

Formand: Elin Juul Hedegaard
næstformand: Bernt Iversen
kasserer: Lene Tanghus
kirkeværge Øls: Jens Sloth
kirkeværge Hørby: Jenny Lyngaa
kirkeværge Døstrup: Rita Hansen
sekretær: Anders Tranholm-Bjerg
kontaktperson: Anders Tranholm-Bjerg

2. Godkendelse af dagsorden

Orientering om Det sidste hvilested under pkt. 10 udskydes
til næste møde. Der udsendes forslag til menighedsrådet
inden mødet.

3 Indkommet post

Kapel i Døstrup må gerne bruges til maskinopbevaring, se
vedhæftede bilag
Beslutningen offentliggøres i næste nr. af kirkebladet.
Kan formanden sende en regning på brugt affaldscontainer
600 l til kirkekassen på kr. 500. En ny affaldscontainer på
600 l koster ved Snæbum Vognmandsforretning fra 1200 1400 kr. for. Containeren står ved Døstrup kirke og det er
anmeldt til Mariagerfjord Kommune.
Forslaget blev vedtaget.
Trænger materialer til børn i kirkerne til en opdatering? Tove
Møller undersøger behovet og melder tilbage på mødet i
januar.
Vi skal linke til provstiets hjemmeside ang. takster for
kirkegårdene. Desværre er provstiet ikke klar endnu med et
faneblad. Provsten skriver til formanden, at et faneblad at
linke til er undervejs.
Olivia Primdahl orienterede fra kurset Tal om tro på
Løgumkloster Refugium.

4. Siden sidst

Forespørgsel fra Mariagerfjord Kommune, Sund i krop og
sind - social lighed i sundhed. Skal foregå i den gl.
konfirmandstue.
1. yoga tirsdage 10-12 et forløb der kører i det lange stræk.
2. Rehabiliteringsforløb torsdage 12-15 incl. forberedelse og
oprydning højst 10 personer + 3 instruktører. Deltagerne har
KOL og diabetes og har samtidig en psykisk udfordring.
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Foreløbig kører projektet december - marts med. Det søges
om forlængelse af forløbet.
Vi vil gerne lægge hus til projektet. Elin Juul Hedegaard
kontakter arrangøren.

5. Punkter fra sidste møde

Running Dinner

Arrangementet var vellykket. Man kunne have brugt mere tid
til at snakke sammen. Tak til alle hjælpere.

Opslagstavler ved kirkerne med
gudstjenester og telefonnumre

Møde med sælger af skilte til kirkegården d. 22.10

Inventarlister

Inventarlister fremlægges til martsmødet

Sti fra p-plads til Hørby Kirke

Der er indhentet opdateret tilbud fra Skårup Anlæg. Punktet
udskydes til næste møde.

6. Nyheder fra Den digitale
Arbejdsplads (DAP) v/Lene
Tanghus

7. Orientering fra
arrangementsudvalget

Læsere til de ni læsninger d. 16.12. kl. 19.00 i Døstrup kirke:
Jette Søndergaard, Else Lund, Jette Bjærge, Bernt Iversen,
Elin Juul Hedegaard, Lise Meyer, Jan Meyer, Rita Hansen,
Anders TB
Voices Delight d. 18.12. kl. 19.00 i Øls kirke. Hjælpere Gitte
Bruun, Else Lund. Jette Søndergaard byder velkommen.

8. Orientering fra bygningsudvalget

9. Orientering fra kontaktperson

10. Orientering fra kirkeværger
herunder udvalget for kirkegårdene

Der er problemer med strømmen i Øls. Elektriker er
kontaktet. Der skal indhentes to tilbud.
Der er blevet stjålet et skilt fra Hørby kirkegård

Familiegravsteder
Pjecen "Det sidste hvilested

Punktet udskydes til næste møde

Gravsten

Der er ca. 40 løse sten på Døstrup kirkegård.
Graverne undersøger forskellige muligheder for sikring af
gravsten samt priser. Løse sten skal tælles op på alle tre
kirkegårde. Opfølgning på mødet i februar.
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11. Orientering
medabejderrepræsentant

Jens Tinglev Kristensen ønsker et tørreskab. Vi sætter det
på syn. Der skal skiftes kanal på teleslyngen i april 2020.
Tove Møller ønsker montering af kontakt til at slå den
automatiske lås fra

12. Økonomi
Endelig godkendelse af budget
2020

Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
14326014, Budget 2020, , Endelig budget afleveret d. 12-102019 17:11
Budgettet for 2020 blev godkendt.

3. kvartalsregnskab

Resultat af drift A kr. + 207.945,42
Kvartalsregnskabet blev godkendt

13. Handleplansudvalg
Sogneudflugt

Arrangementet var vellykket. Der var ca. 40 deltagere. Der
skal afleveres et regnskab til menighedsrådet til januarmødet

Børn i sorg
Synlig kirke i foreningsliv
14. Ny valgprocedure til valg 2020
v/valgbestyrelsen

Der kommer ny valglov fra d. 1.1. 2020. Der skal være et
orienteringsmøde om valg d. 12. maj 2020. Dette skal
annonceres i næste nr. af kirkebladet. Det er vigtigt at få
samlet deltagere til mødet. D. 15. september 2020 afholdes
valgforsamling, hvor menighedsrådet vælges ved skriftlig
afstemning. Eventuelle klager skal indgives senest fire uger
efter. Der kan stadig ansøges om en valgperiode på 2 år.
Personer under værgemål får valgret og valgbarhed til
menighedsrådet.

15. Beskriv opgaver i
menighedsrådet

Næste år er valgår, kunne det være en hjælp til nye
medlemmer, at vi med almindelige ord (udover vedtægterne)
beskriver, hvilke opgaver der er for de forskellige poster formand, kasserer kirkeværger…..
Hvad har de sidst indvalgte haft brug for at vide, da de kom
ind i menighedsrådet?

16. Teleslynge i Sognehuset

Vi skal have installeret teleslynge, hvor langt er vi i sagen

17. Mødekalender

tirsdag d. 7. januar kl. 19.30 - 21.30 Gitte og Rita
onsdag d. 5. februar kl. 19.30 - 21.30 Lene og Jenny
torsdag d. 26. marts 18.30- 21.30 årsregnskab Olivia og
Jette S.
kirkesyn d. 25.3. fra kl. 12.00
budgetmøde i økonomiudvalget (april)
tirsdag d. 21. april 18.30 - 21.30 1. kvt. regnskab Jens og
Lise
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tirsdag d. 26. maj 18.30 - 21.30 budgetgodkendelse Elin
tirsdag d. 16. juni 19.30 - 21.30 Bernt og Jette B
onsdag d. 5. august 18.30 - 21.30 2. kvt. regnskab Tove og
Else
Budgetsamråd (september)
torsdag d. 10. september 19.30 - 21.30 Gitte og Rita
onsdag d. 21. oktober 19.30 - 21.30 Lene og Olivia
torsdag d. 26. november 18.30 - 21.30 konstituering nyt
menighedsråd, 3. kvt. regnskab Jenny og Jette S

18. Forplejning d. 7. januar Gitte og
Rita
19. Evt..

Hørby
, den 26. november 2019

underskrifter

Der var forslag fra Tove Møller om at udsende referatet
samme aften, som mødet er afholdt

