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1. Dagsorden godkendt
2. Indkommet post
Mail fra Kurt Hjorth. Elin svarer. Vi følger regulativet fra Kirkeministeriet. Sagen tages op igen til
efteråret.
Nye regler ang. forsamlinger får ikke betydning for antallet af tilladte kirkegængere. Ved kirkelige
handlinger foretager sognepræsten en konkret vurdering.
Kirkekaffe genoptages.
Jenny Lyngaa har først fået kirkebladet d. 15. juni. Det sidste blad skulle have været uddelt d. 9.
juni. Anders Tranholm-Bjerg kontakter trykkeren.
Der er blevet lavet plakater til tavlerne ved kirkerne. Plakaterne fornys hvert kvartal med den nye
gudstjenesteplan.
3. Der har været afholdt arrangement med stenhugger Sten Jensen, som har besøgt alle tre
kirkegårde.
4. Punkter fra sidste møde.
Spritdispensere. Det blev besluttet at købe tre batteridrevne spritdispensere.
Der har været afholdt valgmøde i menighedsrådet d. 9. juni. Jette Jensen vil gerne være suppleant.
Der bliver lavet ti fliers pr. medlem af menighedsrådet, som man skal dele ud til relevante personer.
Valgbestyrelsen har fliers med til næste møde d. 5.8.
5. Nyheder fra DAP’en v. Lene Tanghus. Nyhedsbrev fra forsikringsenheden ang. sygdom på arbejdet i
forbindelse med corona. Tjekliste i forbindelse med genåbningen af Folkekirkens korvirksomhed.
6. Arrangementsudvalg. Syng Dansk gudstjeneste d. 29. oktober 2020 kl. 19.00 i Hørby kirke.
Medvirkende: Hobro Bykor.
7. Bygningsudvalget. Bernt Iversen orienterede.
Der er indhentet to tilbud på hynder til Hørby kirke. Prisen var ens. Vi besluttede at vælge firmaet
fra Møldrup. Elin kontakter begge firmaer.
8. Kontaktperson. Personalemøde afholdes d. 19.6.
9. Kirkeværger. Kirkegårdsudvalget ønsker at sende en henvendelse til provstiet ang. fælles
retningslinjer for sikring af gravsten. Forslag fremsendt til formand Elin Juul Hedegaard blev læst op
på mødet.
10. Medarbejderrepræsentant. Tove Møller orienterede om forslag til nye bænke til Døstrup kirkegård.
Ønske fra menighedsrådet: Træ, ryglæn, let og elegant, borde-bænke-sæt.
11. Økonomi.
12. Ad hoc udvalg
12A Evaluering af sogneudflugt. Mange positive tilbagemeldinger. Det blev besluttet at lave en tur i
2021.
12B Der aftales et møde i udvalget til august.
12D Orgelansøgning er sendt til stiftet.
13. Beskrive opgaver i menighedsrådet. Punktet blev udsat
14. Teleslynge i sognegård. Carsten Vraa kontaktes.
15. Grøn kirke.
16. Forplejning 5.8. Tove og Else.

17. Evt. Jenny Lyngaa holder oplæg om Genforeningen 1920 ved mødet d. 5.8.
Alle sender mail til Jette Bjærge vedr. jubilæer og runde fødselsdage. Anders Tranholm-Bjerg tager punktet
med til personalemødet.

