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DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOKOL / REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Kirkesyn kl. 18.00

Ført til synsprotokol

3. Kvartalsregnskab for 1.
kvartal (Helle S)

Kvartalsregnskab 1. kvartal 2017 godkendt.

4. Budgetlægning for 2018.

Drøftelse af indkøb af minilæsser til Kirkegården, som
arbejdsredskab for Graverne.
Drøftelse af mulighed for sekretærtimer til præsten ved
spidsbelastninger – besluttet at det løses af Graverne.

5. Vejen kommune vil have
regnvandet ud af kloakken, så
vi skal finde en løsning for
kirkens bygninger

Menighedsrådet beslutter at varetage arbejdet på
overfladevand.
Der er et års respit på, at udføre planlægning. Plan lavet/
godkendt juli 2017. Arbejdet skal udføres og færdiggøres inden
Juli 2018.

6. Gennemgang af vedtægter
(Udsat fra 15. marts)

Udsættes

7. Kontaktpersonens opgaver i
Udsættes
forbindelse med
medarbejderrelaterede møder
og arrangementer (Udsat fra
15. marts)

Hovborg Menighedsråd
8. Tværgående udvalg.
Drøftelse af referatet, bl.a.
- Pastoratets hjemmeside
- dåbsjubilæum og
børnearbejde
– biskoppens svar vedr.
præstekvote
-Reformations
festgudstjeneste og koncert

Helle Nørby: Pastoratets hjemmeside skal færdiggøres hurtigst,
så den kan ibrugtages.
Der skal udfærdiges retningslinjer for hjemmesiden.
Tværgående udvalg laver udkast.
Gudstjeneste/bibelfortælling for forældre og børn op til 10 år
op startes sandsynligvis efter sommerferien.
Poul Hansen laver udkast til ny henvendelse til Biskoppen
omkring præstekvote – og kontakter Lindknud for drøftelse.
Der er festgudstjeneste i Lindknud Kirke d. 29/10-2017.
Der er festkoncert i Hovborg Kirke om aftenen, og der
påtænkes et lille traktement for menigheden på Hovborg kro
inden koncerten kl. 19.30.

9. Gospelgudstjeneste 18. august Der drøftes flere muligheder, men der er enighed om at bevare
ved ”Landsbydagene”
gudstjenesten som en Gospelgudstjeneste. Der summes og
tænkes forslag til næste rådsmøde.
10. Eventuelt
Personaleudflugt
Kirkekaffe

Kaffe: Poul
Underskrift af beslutningsprotokol

Personaleudflugten skal arrangeres af os i år. Vi skal finde dato
for udflugten.
18. juni – Doris
2. juli – Eva (Mathilde)
23. Juli – Karin (Mathilde)
18. august – Gospelkoncert – Eva og Karin Bager
29. august - Erling

