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Formandens initialer:
LM

Tilstede: Kirsten, E.B, Michael,
Fraværende: Poul-Erik, Uffe

Jannie, Jonna, Helga, Betina
Bent, Kit og Tom

Dagsorden

Beslutning

Laurids, Preben, Sonja, Gert

1. Vandring på Hornum
Kirkegård

Vi gik en tur på den smukke og velplejede kirkegård. Der er
nogle få store træer der skal beskæres/væltes.

2. Referat fra sidste møde

Referat underskrevet

3.

Siden sidst ved formanden
•

Poul Erik sygemeldt

Vikar for Poul-Erik er Marianne Nielsen fra Ølsted.

•

Salg af jord ved
præsteskoven

Der er ikke nyt fra jordsalget

•

Forpagtning af
præstegårdsjord

Det er gået i orden med forpagtningen af jorden, Peter Bæk
forpagter yderligere 5 år.

•

Lejeaftale med
Multihuset

Der har været møde mellem provsti og repræsentanter for
multihuset ang. fremtidig lejeaftale. Provstiet tilbød 70.000,kr. for 3 år, med rådighed over den store sal og 60.000,- for
de næste 2 år uden rådighedsret over den store sal. Jens
Lund vil udforme en ny lejeaftale.

•

Budgetsamråd den
27. August

Betina og Laurids var til møde i Øster-Snede, for at høre nyt.
De talte bl.a med den nye revisor der overtager regnskabet
pr. 1/1-14

•

Hjemmeside

Jannies kursus i hjemmeside er blevet aflyst, men hun
forsøger igen.

4. Lapidarium/genbrug af
gravstene

Vi diskuterede genbrug af gravsten, og jeg tror alle synes
godt om ideen. Man kan jo lige så godt bruge stenen igen, i
stedet for at knuse den. Eller skal den stilles hen på
lapidariummet, måske, så slægtninge kan se den år frem.
Det er måske en god ide at lave et dokument, hvor
slægtningene fraskriver sig retten over stenen, hvis
gravstedet slettes.

5. Tilbud – el-leverandør

Der er ikke nyt herfra.

6. Stouby kirke og kirkegård
v/Preben
• Synsudsatte arbejder
• kirkeskib

Mangler tilbud på renovering af vandafledningen på
kirkegården. Der er nogle loftbrædder som skal udskiftes.
Der kommer skilte på alle gravstederne, som viser hvem der
passer dem.
Bent køber et dozerblad til havetraktoren.
Preben tager kontakt til skibsbyggeren, vi synes umiddelbart
det er en god ide.

Der er indhentet 3 tilbud på omlægning af kirkedige mod syd.
7. Hornum kirke og kirkegård
Betina ser på økonomien og vender tilbage
v/Gert
Garagen mangler stadig en renovering, Michael følger op på
• Synsudsatte arbejder
dette.
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8. Præstegården
Den tidligere omtalte mur på udhuset i gårdspladsen som
• Synsudsatte arbejder skulle bygges op på ny, er sat i bero. Provsten vil arrangere
et møde med de involverede. Der er også en reklamation på
stuehusgavlen. De sidste synsudsatte bliver lavet i år.

9. Personale v/Sonja
• Besøg af
arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet var på Stouby Kirke d.23/8. Overordnet så
skal alle arbejdsgangene skrives ned, og være tilstede der
hvor de skal bruges. Det skulle bl.a være med til at undgå
stress. For alle nedstående punkter gælder, at
arbejdsgangene nedskrives.
- ringning skal forgå ergonomisk rigtig.
- pæreskift i lysekroner skal gøres fra en lift, skift evt. alle
pære en gang om året. Vi snakkede om at købe et lille
stillads. Det samme gælder for adventskransen.
- hækklipning skal foregå uden for meget buk i ryggen, køb
evt. længere sværd
- tildækning af grav er ikke tilladt med en skovl, kun hvis
jorden kan skubbes i hullet.
- løft af kister er ikke tilladt, det er udelukkende
bedemandens opgave.
Toiletforholdene for graverne er ikke i orden, de skal have
deres eget toilet, ikke sammen med offentligheden. Der vil
kommen en redegørelse tilbage fra arbejdstilsynet.
Der skal være en arbejdsmiljødrøftelse en gang om året.
Sonja har været til møde i Hedensted v/Jacob Lysemose
sammen med de andre kontaktpersoner. Det var et godt og
givende møde.

10. Økonomi v/Betina
• Sammenlægning af
kasser
• Debitorer

Sammenlægningen af de 2 kasser er i fuld gang, og vil snart
være i orden. Hornum´s kasse stemmer, Stouby´s er der en
fejl i. Der vil komme et indslag om debitorerne på næste
møde.
Karen Ryder har fået løn for det halve år hun har passet
Hornum´s kasse. Betina skal have informationer fra dem som
modtager vederlag i menighedsrådet, inden 1/12-13.

11. Aktiviteter
• Sangaften den 10.
oktober
•

Der er sangaften D.10 okt. I multihuset kl. 19.30 Laurids vil
byde velkommen.
Der er ”syng dansk aften” i Stouby Kirke D.30 okt. Kl. 19.30
Gospel-gudstjenste i Stouby Kirke D. 1.Dec kl.10.30
Børnegudstjenste og julehygge i Hornum Kirke D.8 Dec. Kl.
14.00 med efterfølgende juleklip og æbleskiver i Træhuset.
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12. Eventuelt

Stouby, den 3. oktober 2013

underskrifter

Laurids, Preben, Sonja, Gert

Der har været forespørgsel om man kunne få en
urnenedsættelse på en lørdag. Lørdag er jo ikke en
arbejdsdag, man kunne evt. tilbyde at grave hullet, og så
kunne de selv foretage nedsættelsen.
Kirsten vil gerne have adgang til Gias igen, Laurids ser på
sagen.
Andrs Lage har henvendt sig fordi han gerne vil købe
jordstykket på langbjergvej.

