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Beslutning

1. Referat fra sidste møde

Referatet blev underskrevet.

2. Siden sidst
•

Orientering om diverse post, herunder materiale om
vejkirker og en ny bog.

3. Økonomi
• Honorarer 2017

Følgende honorarer blev fastsat på baggrund af fremlagt
liste.
John ønsker ikke honorar. Preben og Michael (kirkeværge)
kr. 7.850. Laurits (formand og kontaktperson) kr. 20.550.

•

3. kvartalsrapport

Ligger under budget på en del poster. Der er et større beløb
til vedligeholdelse af præstebolig og til konsulent/økonomi,
som ikke er brugt.
Maling af loft i stuer. Poul Erik kontakter Sanne Friis.
Preben kontakter Boysen vedr. vinduer.
Mangler reparation af låge.

4. Stouby kirke og kirkegård
• Stubfræsning

Er klaret og pengene er bevilget. Mangler at så græs. Må
vente til foråret pga. vejret. Overveje kantgræs.
Der er bevilget penge til renovering af kirkegårdsmuren.
Preben foreslår at han slår pudset af, så pengene kan
bruges bedre.

•

Maskine

Preben har rykket og ringet en del gange. Er blevet bedt om
at skaffe et tilbud mere. Afventer ny tilbagemelding.

•

Kirkegårdsprotokoller

Har holdt møde med Laila om digitalisering af kirkegårdsprotokoller.
Alle gravsteder er lagt ind. Mangler at få delt ind i rækker.
Afdeling A er gennemgået. Laila fortsætter når der bliver tid.
Skal låne Prebens protokol.
Mangler at få digitaliseret de ukendtes.

•

Låge

Ny låge til materialepladsen er bestilt.

Arbejder med tilbud på renovering af gavlen på
præstegården.

Har fået en henvendelse fra en borger som var utilfredshed
med håndteringen af græsset rundt ved nogle plader.
Helga har talt med hende.
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Beslutning
Der er købt ny tørretumbler.

5. Hornum kirke og kirkegård
•
6. Præstegården
• Høring af
miljøgodkendelse,
Bråskovvej 90
•

Kirsten har fået bevilget en ny office-pakke.

Foretager ikke noget. Følger i stedet op på problemet med
lugtgener fra gylletanke på naboejendommen.

7. Kirkens kerneopgaver
•

Modtaget hæfte ”Noget om den kristne tro”.

8. Aktiviteter
•
•

Konfirmander og minekonfirmander er i gang.
Forslag om at der skal inviteres til en indskrivningsgudstjeneste.
Kirkekoncert 12. dec.
Forslag om arrangement bagefter. Evt. i våbenhuset.
Mange mennesker til foredraget med Katrine Lilleøre.
Forslag om Sigurd Barret. Janni undersøger pris og tid.

9. Personale
•
10. Eventuel

Stouby, den 26. oktober 2017

underskrifter

Laurits besøger Stouby kirkegård en gang imellem. Det går
godt. Hækken er klippet.
Fået en henvendelse om, at der bør være en teleslynge i
Hornum.

