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DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL / REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelser: Henvisningsskilt. Sten på fællesgrav.  
Menighedsrådsblad til flere.  Opstillingsmøde.

2. Siden sidst  Efter tyveri/ indbrud  er der er udbetalt en 
forsikringserstatning   36.000 kr. Selvrisiko udgør 10 procent.

Hvilke forskelle / fordele er 
der ved at være medlem af 
Folkekirken fremfor at stå 
udenfor. Helle vil lave oplæg 
til drøftelse og indlæg i HUIF-
bladet. 

Menighedsrådet vedtog at orientere om problemstillingen i 
HUIF-bladet, februar- udgaven.

3. Godkendelse af tillæg til 
kirkegårdsvedtægt (sendes 
inden mødet)

Tillæg til kirkegårdsvedtægt blev godkendt. 
Menighedsrådet vedtog at følge embedslægens anbefalinger 
med hensyn til fredningstider  i forbindelse med  børn under 3 
år. 
Kistebegravelser: Fredningstiden nedsættes til 20 år for børn 
over et år, men under 3 år. For børn under et år nedsættes 
fredningstiden til 15 år. 
Urner: her nedsættes fredningstiden til 10 år for børn under 3 
år. 
  
Vedr. mindesten på fællesgraven blev det besluttet, at  
anvende mindestenen med egetræsmotivet fra Vejen 
stenhuggeri. Soklen bliver sænket, halvcirklen foran stenen 
belægges med brosten, og det er i dette felt man kan lægge 
buketter.

4. Orientering om tanker vedr. 
500 årsjubilæum for 
reformationen i 2017 

Vi vil holde os orienteret om, hvilke arrangementer, der bliver 
tilbudt.  Eks. korsang projekt ”Lutherrose”. I oktober 2017 er 
den store fejring.    

5. Gennemsyn af forårets 
gudstjenesteplan              

Udsat
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Kaffe: Poul  

Underskrift af beslutningsprotokol

6. Fastsættelse af møder og 
arrangementer i 2016 (vi skal 
gerne få dem placeret, så vi 
undgår ekstramøder). 

Menighedsrådsmøder 2016 . Tirsdag 12. januar. Fællesmøde: 
27. januar i Lindknud.   Orienteringsmøde: torsdag d. 25. 
februar.  Torsdag d. 10. marts. Tirsdag d. 26. april med 
kirkesyn. Onsdag d. 8. juni.  Tirsdag d. 9. august.  Tirsdag d. 
13. september orienteringsmøde vedr. valg.  Onsdag d. 
26.oktober. Onsdag d, 23. nov.  Kan evt. ændres,  hvis der viser 
sig sammenfald med  møder i de andre menighedsråd. 

7. Gregers har spurgt til 
menighedsrådets holdning til 
alder … han vil gerne 
fortsætte!  

Gregers og Doris tager en snak sammen med Lindknud.  Vi 
forventer  og håber, at  Gregers fortsætter. 

8. Praktiske opgaver i 
forbindelse med  
julekoncerten 1. dec.

Kroen bestilt.  Doris takker i kirken – Poul styrer på kroen.

9. Valg (formand, næstformand, 
kasserer, kirkeværge, 
sekretær, kontaktperson)

 Genvalg på samtlige poster. 

10. Evaluering af efterårsmødet i 
Lindknud 8. nov.

Hovborg Menighedsråd  foreslår  at forsætte traditionen,  med 
baggrund  i velbesøgte arrangementer  i 2014 + 2015. 

11. Eventuelt Henvisningsskilt : Kommunen tilbyder et piktogramskilt med 
kirkemotiv, som placeres i krydset ved Høllundvej/Holmeåvej 
sammen med de øvrige skilte, som står der. 
Mogens får Menighedsrådenes blad, og der er ikke flere der 
ønsker det. 
Julehygge for ansatte efter julesangsarrangement i Lindknud 
bliver ikke i år. Doris finder  en passende dato/tidspunkt, hvor 
vi kan samles til lidt julehygge med vore egne ansatte.  
Hovborg står i år for sogneudflugt.  
Brørup står for medarbejderudflugt og for frivilligfrokost. 


