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Stouby og Hornum sogn

Dato: 12.06.2013 kl. 19.00

Blad nr. 1

I træhuset Hornum

Formandens initialer:
LM

Tilstede: Michael, kirsten, Poul-Erik, Sonja, Jannie, Jonna, Betina, Helga, Laurits,Gert, E.B, Tom
Fraværende: Preben, Bent, Uffe
Dagsorden

Beslutning

1. I Multihuset
Siden sidst ved formanden




Referat fra forrige møde godkendt og underskrevet
Sammenlægningen af de 2 menighedsråd er nu en realitet.

Referat
Præstens reviderede Annonce vedr. jordstykke ved Stouby skov er godkendt, og
sættes i avisen i næste uge. Der gives en frist til at byde i 14
ansættelse
dage.
Alarm ved Stouby
kirke
Der vil blive indkaldt til et møde mellem bestyrelsen af
multihuset og provstiet ang.fremtidig lejeaftale af lokalerne i
multihuset.
Alle landets menighedsråd er blevet spurgt om en donation
på 1000,- til opgradering af ”Dendanskesamlebogonline.dk”
vi har valgt at sige ja.
Vi er inviteret til åbent hus i Haderslev Stift D.27/6, ang.
afskedsreception for Margrethe Wind, vi sender en blomst.
Ligeledes åbent hus for nye medlemmer D.19/6 så man kan
se hvem der arbejder der og hvordan.
Poul-Erik har fået tildelt en 20% stilling ved Møgelkær
statsfængsels halvåbne afdeling. Han skal være der onsdag
og Fredag. Han skal også stå for deres kiosk. Stillingen er fra
den 1/8.
Der har været indbrudsforsøg ved graverkontoret i Stouby,
men heldigvis har alarmen skræmt tyvene væk.

2. Kirkegården Stouby
v/Preben


Mosaik vinduet i gavlen i kirken er blevet dækket af, men
skal tages helt ud til reparation.
Der indhentes 2 tilbud på afvandingsproblemet.

Synsudsatte arbejder
Garagegavl, vindue og indvendig væg bliver repareret af
tømrer snarest.
Synsudsatte arbejder Dådsfad bliver sendt til udbedring hos gørtler.

3. Kirkegården Hornum v/Gert


Skorstenen er blevet repareret. Læmuren bliver snart malet.
Østgavlen skal også efterses, og tilbud indhentes på opførsel
Synsudsatte arbejder af ny murværk på en staldside.

4. Præstegården


5. Personale v/Sonja


Feriedage for den enkelte medabrejder står på deres
lønseddel.
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6. Økonomi v/Betina



Kvartalsrapporter
Budget 14

7. Aktiviteter

Der vil fortsat være 2 regnskaber at fører, pga. 2 cvr-numre,
men nu styres de begge af Betina. (Hornum fra 2014)
Kvartalsrapporter for både Stouby og Hornum er i orden
uden afvigelser. Budget 2014 er godkendt for Hornum, men
ikke for Stouby.
Cykelgudstjenste D.25/8 kl. 09.00 fra Stouby til Nebsager. Kl.
10.00 gudstjenste, kl. 11.00 brunch 20/25 kr. pr.næse


Sogneudflugt 8/9 til Fredericia Christianskirken, gudstjenste,
rundvisning og bespisning
Konfirmandstart D.4/9 med 2 hold som tidligere
Minikonfirmander (3.klasser) starter også.
Høstgudstjenster: 15/9 i Stouby og 22/9 i Hornum med
bespisning.
Igen i år planlægges der høstgudtjenste for børnehaven
Multihuset D 10/10 kl. 19.30 arrangement ang. danske
digtere og komponister.
Forslag til dåbsjubilærum f.eks dem der blev døbt for 5 år
siden samles.

8. Eventuelt

Poul-Erik spørger om han må lave bålsted i græsplænen i
præstegården. Det må han gerne!
Kirsten ønsker en ny bænk til udvendig brug i Hornum. Der
gives tilladelse til indkøb af en ny.
Poul-Erik vil gerne medbringe evt.borgere der ønsker at
komme med til gudstjenste i Hornum.

Stouby, den 12. juni 2013

underskrifter
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