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Øster Hornum menighedsråd
www.ohkirke.dk
Intet at bewww.facebook.com/ohkirke

Menighedsrådsmøde
Dato: Tirsdag den 8. januar 2019
Tidspunkt: Kl. 19.00
Sted: I Konfirmandhuset i Øster Hornum
Referent: AKTO

Afbud:

Sang: Simon

Dagsorden/Referat:
1. Godkendelse af Dagsorden
Godkendt med tilføjelser.
Jens er ordstyrer for mødet.
2. Godkendelse af sidste referat
Referatet er godkendt.
3. Personalepolitik
a. Udvalget har ikke nået at mødes. Der er kommet et udkast fra
Landsforeningen for menighedsråd, denne er vedhæftet her.
MR har valgt at benytte Landsforeningens udkast.
Dette sendes til alle medarbejdere. Vi vil bede medarbejderne om at
læse dette igennem og sende skriftlige bemærkninger. Disse
bemærkninger danner udgangspunkt for et fælles møde. På mødet vil
punkterne som medarbejderne har bemærkninger til debatteres. Der er
afsat 2 timer til mødet. Jytte kontakter personale konsulenten ift. at lede
møde.
De skriftlige bemærkninger skal sendes til AK senest den 22/1
Udvalget mødes: Onsdag den 23/1 kl. 15.30 i Præstegården.
Fællesmøde med personale og MR: Tirsdag den 26/2 kl. 16-18.
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4. Kalender
a. Menighedsmøde den 20/1 2019
Indhold: Svend, Simon, Kenneth laver indhold til menighedsmøde.
Praktisk: Jytte står for mad, AK hjælper. Borddækning: Jens, Simon,
Svend, og AK. Simon og Svend tjekker drikkevarer.
5. Råger opfølgning af Borgermødet
Der er mange borgerne der har tilbudt deres hjælp. De bliver indkaldt til møde
mandag den 14. januar i Konfirmandhuset kl. 16.30.
Jens samarbejder med de lokale skyttere og aftaler planen for regulering.
Der reguleres mellem 1. Maj og 15. Juli.
Jens koordinere med Friluftscenter Katbakken.
Vi er blevet opfordret til at benytte Øster Hornum portalen til information
herom. Jens kontakter portalen efter mødet.
Der bliver sat skilte op ved indgange til Katbakken, når der er jagt.
6. Meddelelser
Formanden orienterer.
Der er Lundbæk møde den 26/1 - Formanden tilmelder
7. Formanden
a. Nyt navn til Konfirmandhuset
MR beslutter at Konfirmandhuset skifter navn til Sognehuset.
b. Sammensætning af udvalg
Præstegårdsudvalget består nu af Godik (Formand for udvalget), Bodil
Jens, Poul Erik.
Kirke og Kirkegårdsudvalget består nu af Jytte (Formand for udvalget),
Simon.
8. Kasserer
Vi har opsagt Churchdesk. Sune og Kathrine arbejder videre med en ny
aftale. Simon har fuldmagt til at lave en ny kontrakt.
Birgit skal på kursus i februar i at afslutte regnskab og i marts i at lægge
budget.
Vi har modtaget penge fra provsten for arbejdet i præstehaven.
9. Kirkeværge
a. Forsikring af ny maskine på kirkegården
Jens undersøger vores forsikrings forhold på maskiner og løsøre.
Reparation på udhæng i Sognehuset - Dette er lavet.
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Der er stillet radiatorer op i kirken og dette har hjulpet meget på
varmen. Der arbejdes videre med en langsigtet løsning.
10. Kontaktperson
Der er aftalet et møde med kirkesangerne, afventer ny dato.
11. Præsten
a. Druesaft til altergang
Der bydes både vin og saft til alle Gudstjenester.
b. Sige trosbekendelsen
MR har et ønske om at trosbekendelsen synges.
c. Antal Gudstjenester
Kenneth skal mødes med den nye præst i Haverslev/Aarestrup og
Provsten.
12. Medarbejderrepræsentant
Intet at bemærke.
13. Kirke og kirkegårdsudvalg
Kirkegårdsvedtægter skal laves af June, Svend og Jytte i foråret. Dette
forelægges MR.
14. Præstegårdsudvalget
a. Belysning i indkørsel til præstegården
Der kommer nogle andre pære i med et gulligt lys.
15. Aktivitetsudvalg
a. Møde den 9/1 Referatet sendes rundt efter mødet.
Der snakkes emner til Sognedagen i foråret.
16. Eventuelt
Intet at bemærke
Næste menighedsrådsmøde er den 12. februar - Jens står for sang og kaffe.
Simon er ordstyrer ved mødet i februar.
Svend har meldt afbud til menighedsrådsmødet i marts, Jens er fungerende formand
denne dag.

Referat er læst og underskrevet.
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