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DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL / REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

2. Siden sidst Kirkens nedløbsrør er  nu  genetableret  og porten i 
graverkontor er blevet fornyet efter indbrud. 

3. Revisors bemærkninger til 
regnskabet. Vi har 6 
forskellige konti i 
Sparekassen. Skal vi reducere 
antallet?                                                          
(v/ Helle Schøler) 

Det besluttes at nedlægge 2 konti  og  overføre pålydende til 
de resterende 4 konti.  Der har været  kasseeftersyn  uden 
bemærkninger. 

4. Forelæggelse af budgettet for 
2016 (v/ Helle Schøler) 

5. Kvartalsrapport.

Hovborg sogns Menighedsråd har d. 29.9.15  godkendt 
årsbudget for 2016. Endelig budget afleveret  29.9.15 kl. 13.24.  
Myndighedskode 9269. CVR-nr.  23857219. 
Kvartalsrapport 01-01-2015 til 30-09-2015 godkendt og 
underskrevet. 

6. Lågepartiet. Hvem skal løse 
opgaven? Og hvornår? 
Forhåbentlig har vi to tilbud 
til mødet! 

Udsættes - der efterlyses mere seriøse tilbud. Mogens 
udarbejder en tegning og arbejder videre med projektet 
sammen med Poul.

7. Evaluering af 
gospelgudstjenesten 14. 
august i krohaven.              

Ros til  alle medvirkende ved gospelgudstjenesten  og busturen,  
Helle N. ser  gerne  at vi får  lidt længere varsel en anden 
gang. 
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Kaffe: Doris  

Underskrift af beslutningsprotokol

8. Ændring af 
kirkegårdsvedtægter. 
Tillægget for ”nye” områder 
rettes til, (plænebegravelse, 
urnebegravelse, fællesgrav).

Orientering om at nye vedtægter er under udarbejdelse. Eva, 
Mogens og Poul arbejder videre. 
Vedrørende pårørendes deltagelse ved urnenedsættelse/
begravelse i fællesgrav har Helle N. undersøgt sagen ved 
Stiftet. Det viser sig, at der ikke er klare retningslinjer, så 
menighedsrådet skal beslutte, hvilke regler, der skal være 
gældende,  og dette skal fremgå af  vedtægtens ordlyd.  
Menighedsrådet beslutter at kalde området ”Fællesgrav”. Hvis  
pårørende ønsker at deltage ved urne eller kistenedsættelse er 
det tilladt. Eventuelle blomster lægges ved  en påtænkt 
mindesten, og det markeres ved at nedfælde vaser i området.  

9. Konfirmander. Henvendelse 
fra en forælder, der foreslår, 
at Hovborg-børnene 
undervises alene.  

Menighedsrådets har reelt  ingen indflydelse på, hvordan 
konfirmationsforberedelsen foregår. Det understreges at 
menighedsrådet bakker op  om  præsternes tilrettelæggelse.  
Poul svarer på henvendelsen.  

10. Planlægning af kommende 
arrangementer, f.eks 
julekoncerten

Visuel gudstjeneste d. 4. okt., hvor døvemenigheden kommer 
med en præst, og vi stiller  kirkebetjening til rådighed og koret 
medvirker.  
Allehelgen gudstjenesten d. 1. november kl. 13.30.  
Efterårsmøde d. 8. november i  Lindknud.  V. biskop Elof 
Vestergaard.  Julekoncert  d. 1.december, vi skal huske at 
bestille kroen til kaffe bagefter.  
Gudstjenesten  julesøndag d.  27. december   falder væk.  
”Jul i Hovborg”   er stadig uvist. Samarbejde med  Lindknud 
Aftenhøjskole  om  2 foredrag d. 19. nov. og d. 21. januar, 
henholdsvis  Lisbeth Filtenborg og Flemming Kloster Poulsen. 
Kirkebio d. 1. mandag i måneden fra november – marts.  Baby-
salmesang er startet op og fortsætter indtil videre på  mandage 
i  ulige uger. 

11. Skiltning mod kirken, så 
udenbys gæster kan finde vej 
til den

 Menighedsrådet beslutter at søge om 2  skilte.  1  ved  
Høllundvej  og 1 ved   Grønagervej.  Jette henvender sig til 
teknisk forvaltning. 

12. Evaluering af fællesmødet 17. 
september

Ros til  Poul for god orientering.  Næste fællesmøde 27. januar 
2016. 

13. Eventuelt Kirkekaffe. Babysalmesang :  Jette.  -  25. oktober : Eva.  -  1. 
november :  Erling.   -  15. november : Doris.   -  6. december :  
Poul.  - 13. december : Erling.  -  26. dec.:  Doris.  -  
Nytårsdag : Jette.  


