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Afbud:  Anna Marie Erbs,Eva Doris Referent: Jette

DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL / REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden Ingen tilføjelser.

2. Siden sidst Bemærkning fra provstiet  om, at vi  ikke  har indsendt  kopi af 
synsprotokol. Poul har rettet op på  denne  forglemmelse.  

3. Hvilke forskelle / fordele 
er der ved at være medlem 
af folkekirken fremfor at 
stå udenfor. Oplæg ved 
Helle til HUIF-bladets 
februar-nummer .

Helle fremlagde udkast  til indlæg i Huif-bladet.  Ordlyden blev 
godkendt, og det vil blive offentliggjort i HUIF-bladet og lagt ud 
på pastoratets hjemmeside under ”Fra vugge til grav”.

4. Drøftelse af 
præstesituationen i 
forbindelse med Helles 
barselsorlov fra 28. marts 
til 14. august (med 
mulighed for forlængelse),  
og Anna Maries 
provstevikariat fra 1 
marts(?) og 4 år frem. 

Stillingsopslag  vedr.  barselsvikariat   vil blive opslået  i 
præsteforeningens blad og  på kirkeministeriets hjemmeside d, 
19 januar og ansøgningsfrist udløber d. 8. februar. Ansøgninger 
sendes til stiftet og Hanne Hjortskov  modtager dem 
efterfølgende. PÅ fællesmødet d. 27. januar  forventes det, at 
der fastsættes datoer for møder og aftales procedure.  
Fra 1. april begynder Anna Maries vikariat for provsten. 
Stillingen er delt  således,  at vi stadig har Anna Marie Erbs i en 
50% stilling og  der  ansættes  vikar til at dække de resterende 
50 %.  

5. Forårets gudstjenesteplan, 
og fordeling af opgaver 
med kaffe og lign.              

Kaffe : 24. jan. : Erling.   -  14. februar: Erling. -    13. marts: 
Poul.    - 28. marts: Jette.   -  3. april : Eva.      -  22. april: 
Doris. 

6. Fastsættelse af møder og 
arrangementer i 2016 blev 
foretaget på sidste møde. 
Der er problemer med 
vores orienteringsmøde 25. 
februar. Skal vi finde en 
anden dato?

Orienteringsmøde bliver,  tirsdag d.  8. marts. Indledes med   
gudstjeneste kl. 19 , hvor Gregers og koret  medvirker.   
Derefter ost og rødvinshygge / orientering i Huset. .  Emne :  
menighedsrådsvalg – præstesituation -   mv.
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Kaffe: Erling  

Underskrift af beslutningsprotokol

7. Tilskud til tøj til 
kirkepersonalet. Lindknud 
har besluttet at give et 
beløb pr. år, og det har 
Doris og jeg tilsluttet os, 
da vi har sammenfald af 
personale. Vi skal finde et 
rimeligt beløb  

Menighedsrådet bevilger tilskud til beklædning til kirkesangere 
og organist. Doris aftaler beløb  i forhold til Lindknud.  

8. Evaluering af 
julesammenkomst for 
personalet. Skal vi 
fortsætte med vort eget 
arrangement?

Positive tilkendegivelser fra personale betyder, at vi fremover 
vil holde vores eget ”julearrangement” -  tidligt i december  
eller januar.  

9. Frivillig-frokost søndag d. 
17. januar i Brørup. Har vi 
nogle, vi skal invitere? (så 
er det en hastesag!)

 Hovborg Menighedsråd besluttede at invitere  ægtefæller med.

10. Nyt vedr. indkøb (Helle 
Schøler)

For at kunne handle på regning i Coop' s butikker, skal vi fra 
nytåret 2016  bruge kort. Vi har fået udleveret 2 stik og det ene   
ligger fast i  Dagli’Brugsen Hovborg.  Poul laver en  liste  til 
brugsen over hvem der må benytte kortet  :  Mogens, Martin, 
Gregers, Majbrtt, præsterne og menighedsrådet. Kort nr. 2 er 
hos graver Mogens, til brug for indkøb udenbys.  

11. Behandling af 
Provstiudvalgets 
bemærkninger til 
regnskabet 2014

Skrivelse fra Malt Provsti, dateret 11. november 2015 
vedrørende godkendelse  af årsregnskab for 2014,  blev fremlagt 
og set på mødet. 

12. Eventuelt Babysalmesang – Majbritt  beslutter  hvornår og hvor. 
 Hovborg   står for  sogneudflugt i  2016.  


