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Formandens initialer:
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Dagsorden

Beslutning

Fraværende ved mødet var

Elin Juul Hedegaard, Gitte Bruun, Ilse Poulsen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Indkommet post

3. Siden sidst
Diverse arrangementer,
gudstjenester o.a.

Der er afholdt pinsevandring i samarbejde med Hobro
menighedsråd

4. Igangværende
projekter/opfølgning af punkter fra
sidste møde

Reparation af gangsti ved Hørby
Kirke

Graver Jens Tinglev Kristensen kan reparere resten af sti fra
p-plads til våbenhus. Graveren lejer en maskine til at optage
granitfliser og nedlægge granitfliser igen. Leje af maskine
koster kr. 500,- pr. time - estimeret tid er 2-3 timer i alt.
Reparationen er udført. Der er taget billeder til kirkebladet.
Ros til Jens for veludført arbejde.

Døstrup kirkes orgel

Sagen afventer stadig svar fra stiftet. Provsten vil kontakte
stiftet mhp. opfølgning.

Blytag Døstrup Kirkes kor

Bernt Iversen har rundsendt svar fra arkitekt vedr. spørgsmål
om evt. udskiftning af Døstrup kirke kors blytag med tegl, når
der skal skiftes tag. Materiale udsendt.
Vi afventer svar fra Nationalmuseet ang. oprindelig
tagbeklædning på koret.
Stiftet bør give os information om, hvorvidt kirkebænkene er
bevaringsværdige
Pjecen Godt i gang ligger på DAP under menighedsrådbygninger

Stativ til tørring af flag i kirkerne

HS Møbelpolstring har kontaktet mig ang. et stativ til at tørre
flag på, så dryp fra flaget ikke sætter sig på hynderne aktuelt de nye hynder i Hørby Kirke.
HS har konstrueret et stativ i eg, der er 1 m bred og 1,6 m
høj, konsstruktionen er som på klapstolene i Hørby Kirke.
Det leveres med stålskruer og i voksbehandlet egetræ.
Et stativ koster 2800 + moms, der skal købes to til en kirke.
Er der et behov for det?
Tove Møller spørger de to andre gravere, hvad de synes.
Der er ikke behov i Døstrup kirke.
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5. Nyheder fra Den digitale
arbejdsplads - DAP
Kimning

Guiden Kom godt i gang i byggesager er tilgængelig på
DAPen.
Ang. annoncering på Døstrup lokalside på facebook. Tove
Møller orienterede om reaktioner på kimningen via facebook.
Der var både negative og positive tilkendegivelser. Vi tager
sagen op, hvis der kommer en officiel klage.

6. Orientering fra
arrangementsudvalget

D. 20.6. er der indvielse af de nye hynder i Hørby Kirke, samt
orienteringsmøde. Vi har annonceret i kirkebladet, at der er
lidt at spise og et glas vin eller vand.
Hvad skal der serveres i disse tider, og hvem vil hjælpe?
Else Lund og Rita Hansen står for servering.

7 Orientering fra bygningsudvalget
(Bernt Iversen, )
8. Orientering fra kontaktperson

Der er bestilt sprøjtning af borebiller i Øls. Murerne er bestilt.

9. Orientering fra kirkeværger,
herunder udvalget for kirkegårdene
9A Bortskaffelse af gravsten

1.Carlo Christensen knusning 200 kr. pr. tons + transport
2. Horsens genbrug 20-25 sten 3259 kr. + moms
3. Godkendelse af betaling til Ivan Andersen og Jens SlothJensen for flytning af gravsten uden for kirkediger
Gennemgang og godkendelse af de to dokumenter
Det er Leif H. Christensen, Rævebakkemureren LHR byg,
der har lavet deponeringspladsen i Øls.
Det besluttet at give et læs sten til Horsens genbrug, resten
knuses af Carlo Christensen. Menighedsrådet godkendte, at
Jens Sloth Jensen og Ivan Hjul Andersen kan få betaling for
at transportere stenene uden for diget.

9B Brev til gravstedsejere og
tilmeldingsskema

Den af kirkegårdsudvalget foreslåede procedure og det
tilhørende brev og tilmeldingsskema blev godkendt af
menighedsrådet

9C Tilføjelse til vedtægt for
kirkegårdene

Det skal tilføjes i vedtægterne, at nyopsatte gravsten sikres
efter forskrifterne. Tilføjelsen godkendtes.

10 Orientering fra medarbejder
repræsentant

11. Økonomi

Gennemgang og godkendelse af 1. kvt. regnskab
A drift kr. - 80637,98 ved kasserer John Larsen
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Regnskabet blev godkendt

11 A Godkendelse af budget 2022

Gennemgang og godkendelse af budget 2022
Øls Hørby Døstrup Sognes Menigheddsråd, CVR-nr
14266014, Bidrag budget afleveret 28-05-2021 8:28
Budgettet blev godkendt
Husk at aflevere bon'er med underskrift til Jørgen Lundsberg.
Man kan evt. tage et billede/ scanne og sende til Jørgen
Lundsberg med oplysning om formål inden d. 1. i måneden.
Hvis man sender et billede, behøver man ikke at aflevere
den fysiske bon.

12. Ad hoc udvalg
12A Sogneudflugt
(Else Lund, Jenny Lyngaa, Lise
Meyer)

12B Børn i sorg
(Rita Hansen, Elin Juul Hedegaard)

12C Synlig kirke i foreningsliv
(Anders Tranholm-Bjerg, Jette
Søndergaard)

12D Personalepolitik
(Rita Hansen, Tove Møller, Anders
Tranholm-Bjerg)

13. Servering ved kirken efter
bryllup

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg er blevet forespurgt
flere gange om mulighed for at lave "bryllupsreception" ved
kirken, bl.a. at der skulle opsættes en pølsevogn.
Det blev besluttet, at vi ikke vil tillade servering ved kirken
ved eksterne leverandører såsom pølse- og kaffevogne.

14. Forplejning d. 18.8.
Gitte Bruun og Rita Hansen kl.
18.30
15. Evt.

Hørby, den 8. juni 2021

Anders Tranholm-Bjerg er på kursus d. 14.-18. juni.
Der kommer et indslag fra udvalgte for Grøn kirke på næste
møde
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