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Menighedsrådsmøde 
onsdag den 26. oktober 2016  

kl. 19.00  
i ”Huset”, Hovborg 

Afbud: Anna Maria, Morten, Inge Bach. Referent:  Jette

DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL / REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Kvartalsrapport for 3. kvartal 
til godkendelse (Helle S)

Kvartalsrapport forelagt og godkendt.

3. Godkendelse af endeligt 
budget for 2017 (Helle S)                                                                                                           

Hovborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 23857219, Budget 2017 
godkendt og afleveret  d. 12-09-2017, kl. 16.40.

4. Drøftelse af 
revisionsprotokollatet for 
årsregnskabet 2015.  
 På et ekstraordinært 
rådsmøde 13. sept. 2016 
sendte vi menighedsrådets 
bemærkninger til pkt. 5 og 
pkt. 10 – 14. 
(Hele protokollatet og vore 
bemærkninger vedhæftet som 
bilag!)

Menighedsrådet har gennemgået og godkendt årsregnskab for 
2015.  Provstiets bemærkning er taget til efterretning.  
Revisionens bemærkninger vedr. udflugt og gaver tages til 
efterretning, og emnet tages op igen i det nye menighedsråd. 

5. Evaluering af gospelkoncerten 
i krohaven 19. august. 

Der var over 100  deltagere, og arrangementet som helhed  
fungerede fint. Menighedsrådet er således positivt indstillet for 
en gentagelse til næste år.

6. Evaluering af opstillingsmødet 
13. september. Drøftelse af 
mødets struktur mm          

Vellykket orienterings og opstillingsmøde.

7. Efterårsmøde i Hovborg den 
30. oktober. Sidste aftaler

Poul henter og bringer foredragsholder ved toget. Mogens 
sender en sms til kroen vedr. antal deltagere ved 
gudstjenesten. 

8. Julekoncert i Hovborg kirke 6. 
dec. kl. 19.30.  Aftaler  

Kroen er bestilt, og vi får æbleskiver til kaffen.

9. Annoncerer vi godt nok for 
vore arrangementer??

Vi skal være opmærksomme vedr. opslag og ligeledes benytte 
de elektroniske medier.
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Kaffe: Erling  

Underskrift af beslutningsprotokol

10. Starten på det nye kirkeår, 
julemåneden og nytåret.  
Planlægning

Allehelgensdags gudstjeneste tilbydes der kirkekaffe som noget 
nyt, og der udleveres lys  til de der ønsker at sætte lys på  
deres gravsteder. Pårørende får fortsat indbydelse til 
gudstjenesten.  På næste rådsmøde, onsdag d. 23. november, 
er der overdragelse til nyt menighedsråd og evaluering af denne 
periode.  Mødet flyttes evt. til 14.november. 

11. Låger??? Hvis vi hører nyt 
inden mødet

Godkendelsen er kommet. Regnskab over arbejdet med 
kirkelåger skal føres separat, idet der indgår en arv i 
økonomien. 
Det undersøges om lokal håndværker vil give tilbud. Stenhugger 
kontaktes, og der arbejdes mod en deadline omkring påske. 
Mogens  kontakter håndværkerne.

12. Eventuelt Der har igen været forsøg på indbrud i graverhuset, - Tømrer er 
kontaktet og giver tilbud på udbedring af skaderne på døren. 
Forsikringsselskabet kontaktes efterfølgende. 
Efter lovændring er menighedsrådenes konti  ikke længere 
dækket  ind  af indskydergaranti på op til  750.000.  Erling 
undersøger mulighederne ved Sparekassen Kronjylland. 
Høringssvar i forbindelse stiftets planer om pastoratændring er 
indsendt, og vi afventer svar. 
Mogens finder løsning på personalesituationen i forbindelse med 
den forestående grandækning. 


