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Beslutning

1. Referat fra sidste møde
2. Siden sidst
• Valg til provstiudvalg
den 23. august.

•

Helga, Laurits og Anita deltog. Henrik Birk Rasmussen fra
Rårup blev valgt ind. En ny fra Hedensted kom ind og
resten var genvalg. God spredning på de valgte i
kommunen.

Budgetsamråd den 8. Laurits og John deltog. Orientering fra Provstiet, herunder
om puljer og størrelsen af disse.
september
Fik udleveret oversigt over, hvad de forskellige kirker havde
fået midler til sidste år.

3. Økonomi
• Revisionsprotokollat
(bilag)
•

Referat fra sidste møde blev underskrevet.

Endeligt budget 2018
(bilag)

Moms er korrigeret i regnskab for 2017.
Revisors bemærkninger blev taget til efterretning. Drøftelse
af om der skal være to, der kan godkende på banken.
Endelig budget er godkendt af Provstiet. Godkendt af
menighedsrådet med tidsstempel 15.09.2017 kl. 12.50.

4. Stouby kirke og kirkegård
•

Stubfræsning

Er udført. Hele beløbet er ikke brugt. Der bør sås græs.
Preben kontakter Niels Sørensen.

•

Maskine

Har fået positiv tilbagemelding fra Provstiet. Preben er i
dialog vedr. tilbud m.v.

•

Misligholdte
gravsteder

Der er sendt breve ud. Laurits har fået kopi af 4 breve og er
i gang med at ringe rundt.

•

Kirkegårdsprotokoller

Der skal være to. En der føres af graveren og en der føres
af kirkeværgen. Føres i dag på papir.
Ønske om at der sættes en proces i gang om at få det gjort
digitalt. Kirsten og Kit er lidt i gang.
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Beslutning
Flygel

Provstiet har givet afslag på ansøgning om beløb til indkøb
af flygel. Uffe undersøger, om der er andre muligheder for at
skaffe midler.

Der er kommet et tilbud fra Google Street View om, at der
kan blive filmet inde i kirken. Ikke umiddelbart interesse.
5. Hornum kirke og kirkegård
•

Der har været indbrud i redskabsskuret. Ikke stjålet noget
Skade på dør og vindue m.v. Anmeldt til politiet. Laurits er i
gang med anmeldelse til forsikringsselskab. Noget er
repareret.
Der har været rotter. Kirsten har kontaktet Rentokil.
Kirsten aftaler indkøb af nyt køleskab med Michael.
Kirsten vil gerne købe en løvsuger. Koster ca. 3.000,-.
Forslag om at der kommer toilet-skilte op. Kirsten
undersøger muligheder. Mangler også i Stouby.
Har fået en kommentar om de gamle gravsten i hjørnet.
Der kunne laves et hyggeligt hjørne til urner.

6. Præstegården
• Forsøg med
overdragelse af drift
af præstegården til
provstiet

7. Personale
• orientering
•

Forslag om en opgave, som menighedsrådet kan fritages
for.
Der skal findes en 4-5 menighedsråd, der vil med i en
forsøgsordning.
Ikke en opgave der fylder mest hos os.

Kirsten holder ferie i uge 42.
Der skal findes en afløser til den 10. december.
Kit er tilbage med en skinne på benet.

8. Kirkens kerneopgaver
•

9. Aktiviteter
• Sogneudflugt

Børnekor: Uffe orienterede om, at der har været startet op
efter sommerferien og gennemført 3 gange. Der kom kun 35 børn, så det er sat i bero.
Uffe har tænkt på, om der skal arrangeres nogle
sangaftener/-eftermiddage.

God tur

Side 3 af 3

Menighedsråd for Stouby og Hornum Dato: 21.09. 2017 kl. 19.00
sogne
I træhuset Hornum

Blad nr. 1
Formandens initialer:
LM

Fraværende: Janni, John, Preben og Michael
Dagsorden
•

Beslutning
Høstgudstjeneste

Honum den 17. sept. Stouby den 24. sept.
Besøg af børnehaven fr. den 22. sept. Hjælper med at
pynte.

•

Fællesarrangement

På Hellebjerg med Katrhine Lilleøre den 3. oktober
Plakater kommer snart op.
Konfirmander starter på mandag.
Opstart af mini-konfirmander.

10. Eventuelt

Hornum, den 21. september 2017

underskrifter

