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Menighedsråd for Stouby og
Hornum sogne

Dato: 14.01.2014 kl. 19.00

Blad nr. 1

I træhuset, Hornum

Formandens initialer:
LM

Tilstede: Jannie, Helga, Betina

Preben, Michael, Gert

Kirsten, Laurids, Edith, Jonna

Sonja, Uffe, Poul-Erik
Afbud: E.B, Tom, Bent
Dagsorden

Beslutning

1. Referat fra sidste møde
2.

Siden sidst ved formanden
 Salg af jordstykke
ved Langbjergvej

Referat godkendt og underskrevet

Anders Lage vil gerne stå for omkostningerne vedrørende
køb af jordstykke på langbjergvej. Ejeren af nabostykket,
som Anders Lage lejer, skal give udtryk for, at han ikke vil
købe stykket. Der skal søges dispensation vedrørende salget
af jorden, og den er sendt til stiftet.



Hjemmeside



Folkekirkens grafiske Det er en side, hvor man gratis kan hente/lave papirting som
flyer o.l
værksted



Provstidag den 16.
januar
Stiftsdag den 22.
Marts

Det er i Løsning Kirke kl. 17.00-21.00

Generalforsamling i
distriktsforeningen
den 6. februar.

Det er også i Løsning Kirke.




3. Tilbud – el-leverandør

Hjemmesiden er jo på plads og den ser godt ud. Der er lidt
udfordringer med ikonerne til venstre.

Det er i Haderslev kl. 9.30-16.30. Laurids tilmelder, senest
22/2

Punkt udsættes

Vandafledning er lavet, der mangler dog stadig nogle
4. Stouby kirke og kirkegård
græskanter. Loftbrædder i tårnet skal udskiftes, tømrer er
v/Preben
 Synsudsatte arbejder bestilt.


Mosaikvindue i vest
gavlen




Kirkeskibet

Der har været en og se på vinduet, han kommer med et bud
på det. Laurids tager også et andet tilbud hjem.

Kirkeskibet bliver hængt op, og der vil så blive holdt en lille
præsentation i forbindelse med en gudstjeneste.

5. Hornum kirke og kirkegård
Garage bliver repareret, gavlen mangler endnu.
v/Gert
 Synsudsatte arbejder
6. Præstegården
Der mangler nogle vindueslister og gavlen bliver repareret til
 Synsudsatte arbejder foråret.
 Staldbygningen
Vi venter på svar fra provstiet ang. staldbygningen.
Poul-Erik oplyser at hegnet på terrassen er væltet, ligesom et
stort piletræ er væltet ned over søen, han tager selv affærer.
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7. Personale v/Sonja

Sonja har haft MUS samtale med Bent, Kit og Uffe.
Bent oplyser at det er problemer med indbetalinger. Bent vil
gerne have telefonisk besked ved vigtige/hasteopgaver. Det
får han selvfølgelig, man han får også en mail.
Kit oplyser at der mangler ral nogle steder på kirkegården,
dette afhjælpes ved at købe et læs nyt ral.
Bent/Kit kan ikke logge ind på GIAS. De skal tage fat i
Flemming Holtoug i Hedensted.
Der er en bedemand der mener at kirken skal stå til rådighed
med en ekstra mand i forbindelse med kisteløft. Graveren må
bare ikke løfte kisterne ifølge arbejdstilsynet. Vi mener det er
bedemandens opgave at løfte kisten.
Uffe vil arbejde/søge efter, hvordan han evt. vil kunne holde
varmen i fingrene. Han vil søge svar hos kollegaer/nettet.
Uffe søger også muligheder ang. anskaffelse af et flygel. Det
er dyrt (100.000-130.000) Der kan evt. laves en indsamling
eller søges fonde.
Uffe vil, som en prøve, spille indgangsmusik ved
gudstjenester.

8. Økonomi v/Betina
 Kvartalsrapport

I forbindelse med sammenlægningen af Stouby og Hornum
menighedsråd, er girokontoen blevet lukket. Det har givet lidt
udfordringer for indbetalinger, som Bent også har oplevet.
Betina har nu styr på det, og sendt nye fakturaer ud. Hvis der
stadig er problemer, så ret henvendelse til Betina.
Fakturaerne har i dag kun Stouby kirkes logo på, Hornum
skal jo også stå der, Betina ser på det.
Der har været revision af regnskab for 2013, helt uden
bemærkninger.

9. Aktiviteter
 Bibelen live den 20.
februar


10. Eventuelt

Stouby, den 14. januar 2014

underskrifter

Biblen live bliver afholdt i Stouby Multihus, Helga bestiller
kaffe.
Fælles konfirmanddag 5/2 i Hornsyld
Sogneindsamling 9/3 kl. 10-15
Musikgudstjeneste 16/3 Kl. 14.00 i Stouby Kirke
Datalogger skal indsendes til analyse
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