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Menighedsråd for Stouby og Hornum Dato: 18.04. 2017 kl. 19.00
sogne
I træhuset, Hornum

Blad nr. 1
Formandens initialer:
LM

Afbud: Michael
Dagsorden

Beslutning

1. Referat fra seneste møde

Referatet blev underskrevet.

2. Økonomi.
• Synsskema 2016

Laila deltog i dette punkt.
Synsskema 2016:
De ting der er anført er udført undtagen rensning af orgel.
Brugt ca. 50.000 mere end anslået.

•

Budget 2018

Mangler nogle oplysninger for at kunne lave endeligt
budget.
Gennemgik synsrapporter for at se, hvad der skal med på
budget.
Østgavl: Tvivl om hvem der skal gøre hvad i forhold til
indhentning af tilbud. Laila undersøger.
Dåbsfad: Går ud fra, at der tidligere er afsat beløb til dette.
Michael har fået et overslag på automatisk tænd/sluk på lys
ved p-plads.
Preben får tilbud på kalkning af tårn inden næste møde +
tilbud på stubfræsning.
Bemærkning om ændring af kirkegårdsvedtægten.

•

1. kvartalsrapport

Laila gennemgik regnskab for første kvartal. Underskud
3.000,-. Gennemgang af afvigelser.
Reparation af kirkedør Hornum 19.000 ikke med på budget.
Varme/el i Hornum ligger over budget. Usikkerhed om
periode. Laila sender kopi af regninger.
Fjernelse af hæk har også betydet overskridelse.
Kontingenter for hele året betales i første kvartal.
Uddannelse af Kirsten er ikke med på budget. En del af
udgifterne refunderes.
Kvartalsrapport godkendt. Underskrevet af John og Laurits.
Være opmærksom på varmeudgiften i Hornum. Kirsten
bruger huset mere.
Budget:
Der skal afsættes et beløb til anskaffelse af maskiner. Kan
søge kirkegårdspuljen. Preben undersøger priser og sender
til Laurits.
Beløb til koncert sættes til 30.000.
Indtægter på vedligeholdelse af gravsteder falder.
Laila undersøger udviklingen en række år tilbage.
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3. Kirkens kerneopgaver
• Hvad kan vi gøre for at
virke for gode vilkår for
evangeliets forkyndelse

Punktet blev drøftet. Der blev ikke truffet nogen
beslutninger.
Det vi allerede gør:
Minikonfirmander. Skole-/kirkeforløb.
Foredrag fælles med andre sogne.
Kirkegangen er stigende.
Forskellige forslag:
- Sogneaften
- invitation til tidligere døbte, når de er 3-4 år.
- Lægmandslæsning
- Salg af hjemmelavede produkter i forbindelse med
høstgudstjeneste
- Synlighed af kirken ved sommerfest

4. Stouby kirke og kirkegård
•

Intet til drøftelse.

5. Hornum kirke og kirkegård
•

Kirsten ønsker nogle nye/større vaser til brug ved særlige
lejligheder. Ok at hun køber. Overveje om de skal være
hvide eller glas.

6. Præstegården
•

Intet til drøftelse.

7. Personale
•

Drøftelse vedrørende afregning af Kits løn. Laurits
undersøger om det kan ændres.
Laurits undersøger mulig afløser til Kirsten.

8. Hjemmeside

Ros til ny hjemmeside.
Undersøge om chatfelt virker.

9. Aktiviteter
Fællesarrangementer

Der har før været to gudstjenester i forbindelse med
højtiderne. I år havde Poul Erik valgt kun at have en i
Stouby.
Helga og Poul Erik har deltaget i møde om et
fællesarrangement.
Planen at Kathrine Lilleøre skal komme til oktober.
Sogneudflugt bliver nok første weekend i september.
Regner med Nordfyn.

10. Eventuelt

Ikke noget til drøftelse.
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Hornum, den 18. april 2017

underskrifter

