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Menighedsrådsmøde 
mandag den 30. maj 2016  

kl. 19.00  
i ”Huset”, Hovborg 

Afbud:  Eva, Anna Marie Erbs. Referent: Jette

DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL / REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden Ekstra punkter: 
Synsrapport sendes til pastoratet. 
Gregers – skal bruge sandwich  til korafslutning, Mogens  
overtager . 
Gave til Helle i forbindelse med barsel/ Poul. 
Mogens undersøger om mikrofonerne i kirken kan blive bedre. 
Overvejelser om etablering af areal til skovbegravelse, Poul 
forespørger ved provsti og stift, hvordan det kan realiseres. 
Menighedsrådsvalg. Der er valg  d. 8.11 og 13.9. afholder vi 
orienterings- og  opstillingsmøde. Inden da  forsøger vi  at finde 
interesserede kandidater.

2. Lågepartierne og 
indgangspartiet 
(fortsat)

For at komme videre med de planlagte lågepartier besluttede 
vi, at kontakte arkitekt Anker Ravn med henblik på at få 
udarbejdet de tegninger, der skal bruges til godkendelse.  Poul 
kontakter  Anker Ravn, og der bliver  indkaldt til møde på 
kirkegården med  Anker Ravn.  Når tegningerne forligger 
kontaktes håndværkerne for at give tilbud.  

3. Alterpartiet fortsat                                                                                                            Anker Ravn bedes også om at udfører tegning til antependium.

4. Budgetlægning for 2017.             
Vi skal færdiggøre budgettet 
på mødet, så det kan 
indsendes 1. juni!

Budgettet gennemgået og godkendt og Helle S. indsender det 
inden   1. juni. 

5. Gospelkoncert i krohaven 19. 
august. Aftale på plads med 
Maria Norby Gødsbøl, pris 
8000 kr

Samme procedure som de 3 foregående år, - Maria Nordby 
kommer med 3 sangerinde og en musiker.  Vi  aftaler med Erik 
vedr. strøm og pavillon, der sættes bænke op og  kroen  
spørges om kaffe. Menighedsrådet  bager kage. Gudstjenesten 
bliver d. 19.8. kl. 16.30.

6. Gravstedsfredning af Hans 
Madsens familiegravsted - 
opfølgning          

Gravstedet søges indrette som det stod omkring 1930 med  
roser, hortensia og stensætning. Poul har rådført sig med 
person, der kender til kirkegårdenes historie, og på denne 
baggrund besluttede menighedsrådet at lave en 
gravstedsfredning af Hans Madsens familiegravsted. Det 
etableres i løbet af efteråret.
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Kaffe: Doris  

Underskrift af beslutningsprotokol

7. Efterårsmøde i Hovborg den 
30. oktober. Forslag til 
foredragsholder !!.

Rita Nielsen spørges om hun kan holde foredrag og evt. også 
forestå  gudstjeneste d. 30. oktober kl. 14 . Temaet for 
foredraget skal være ”Sjælesorg”, med baggrund i hendes 
arbejde og bogudgivelse. 
 Feltpræst Henning Nielsen med foredrag om tiden i 
Afghanistan har 2. prioritet. Poul kontakter og kroen bestilles. 

8.  - Ferieafvikling  Personalegrupperne lægger selv ferieplan  med hensyn til 
afløsere. Menighedsrådet vil gerne orienteres om, hvordan 
præsternes ferie ligger.  

9. Eventuelt Sogneudflugten v. Erling. Der er p.t. 57 tilmeldte, hvilket 
betyder, at der skal sættes ekstra minibus ind. Programmet 
indeholder bustur til Jelling med foredrag om stedet og kaffe 
på Hopballe mølle.

 


