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Menighedsrådsmøde 
onsdag den 12. august 2015  

kl. 19.00 
i ”Huset”, Hovborg 

Afbud:  Doris, Eva. Helle S. ikke 
indbudt.

Referent: Jette

DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL / REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2. Siden sidst Kirken har haft tyveri af kobbernedløbsrør og beskadigelse af 
indgangsdør til mandskabshus. Der bestilles ny  dør, og prisen 
vil ligge omkring 20.000 kr. Anmeldelse sendt  til forsikring.   
Gregers arbejder med 2  koncerter  i Lindknud med  Anna 
Odgaard og  Chr. Alvad. Korarrangement i Hovborg med 
drengekor fra Vejle.  Menighedsrådet giver Gregers grønt lys.

3. Kvartalsrapport for 2. kvartal. 
Budget 2016. Tilpasninger, 
bl.a. beskæres vores konto 
”Frie midler” med 100000 kr., 
som vi skal modregne i 
budgettet                                                         
(v/ Helle Schøler) 

Kvartalsrapport for 2. kvartal godkendt og underskrevet. 

4. Mogens har udarbejdet plan 
for området til 
fællesbegravelse.

Menighedsrådet  vedtager  forslaget med lille hæk udarbejdet  
ifølge kirkegårdskonsulentens forslag. Arbejdet kan gå i gang. 
Bilag vedlagt protokollen. 
Helle undersøger, hvorvidt pårørende har ret til at overvære 
nedgravning  af urner/kister  ved fællesbegravelse.   

5. Lågepartiet. Hvem skal løse 
opgaven 

Medan og Røddingsmeden  har været  svære at få 
tilbagemeldinger fra.  Poul  indhenter tilbud fra 2 andre 
firmaer.  Tilbud på tilhugning af granitsøjler til de 2 andre 
indgange fra  Vejen Stenhuggeri  på 9000  kr. godkendes.

6. Gospelgudstjenesten 14. 
august i krohaven kl. 16.30. 
Kroen giver kaffen og vi 
sørger for brød. De sidste 
praktiske aftaler skal klares.              

Der er aftalt med  Maria fra  gospelkoret, og  aftalt med Erik 
Trøst vedr. strøm og  pavillon.  Anna Maria får fremstillet  
folder med fællessalmer.  Eva og Jette bager kager. Vi mødes i 
krohaven kl. 14.30 vedr. opstilling m.m.
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Kaffe: Erling  

Underskrift af beslutningsprotokol

7. Ændring af 
kirkegårdsvedtægter. 
Fredningstiden for urner 
nedsættes til 15 år.

Menighedsrådet besluttede  at bibeholde 30 årig  fredningstid  
for kistebegravelser  og  nedsætte  fredningstid  for urnegrave 
til 15 år. Der skal udarbejdes nye vedtægter vedr. 
børnebegravelser,  dertil nedsættes et udvalg  bestående af 
Eva, Mogens og Poul.  Nye vedtægter skal indsendes  inden 
udgangen af august måned. 
De nye bestemmelser tages i brug 1. oktober 2015.  

8. Konfirmander  Konfirmander i Hovborg og Lindknud skal i år  undervises  
sammen, og dermed  er turen til København til overvejelse.  I  
pastoratet  er der dette år  150 konfirmander fordelt på 6 hold, 
og undervisningen  vil foregå på onsdage. 

9. Babysalmesang Majbritt og Helle forsøger opstart med Babysalmesang  i 
Hovborg  til  september, og tidspunktet bliver  hver  anden 
mandag formiddag.  Menighedsrådet vil være behjælpelige 
med at bringe forfriskninger til arrangementerne.  
Regnbuen  forespørger  på samarbejde i forbindelse med et 
forløb for de lidt større børn, og menighedsrådet giver grønt lys 
til  ekstra timer til Majbritt  i denne forbindelse. 

10. Skole – kirkesamarbejde med 
Holmeåskolen

20.august har Helle et undervisningsforløb på Holmeåskolen. 
Det efterfølges at tilbud  om minikonfirmandundervisning  2 
dage i efterfølgende uge. 

11. Har vi punkter til 
fællesmødet i september

17. september er der fællesmøde i Brørup.  Hovborg overvejer 
punkter til dagsorden.

12. Eventuelt Poul undersøger ved Lindknud med hensyn til fællesgave i 
forbindelse  
Johanneskirkens 90 års jubilæum..  
Arbejdstilsynet vil komme på besøg indenfor de næste 4 
måneder.  
Kirkekaffe : 6. september : Jette. -  27. september : Doris.  - 4. 
okt står i bero. (Visuel gudstjeneste) 
 ”Jul i Hovborg”.  Vi er positive  for deltagelse.   
Arrangementer : 1 uge i sept. Forklaringsgudstjenester i 
Lindknud. 
20. sept. Høstgudstjeneste. Mandag d. 21.sept.  
Sogneeftermiddag med Carl Nielsen tema. V. Gregers og 
Majbritt. Salmesangsaften starter op i Brørup. 22. sept.  
KirkeBio  opstart til november. Efterårsmøde Lindknud 8. 
november ved biskoppen.    


