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Menighedsrådsmøde 
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i ”Huset”, Hovborg 

Afbud: Morten Sørensen Referent: Jette

DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL / REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden Bilag vedr. ansættelsesforløb vedlagt.  

2. Kirkesyn. Hvilke arbejder skal 
udføres nu, og hvilke skal på 
budgettet

Arbejder, der skal udføres i indeværende år: Vinduer øverst i 
gavle i mandskabsbygning fornys. Der foreslås at sætte 
plasticvinduer i. Solbænke under vinduerne i 
mandskabsbygningen fuges op. Kirkebygningen:  Hvide spidser 
på  murstensbort på  absis  og  på  spidserne i gavlene males 
op, og fugerne tjekkes i forbindelse med, at der lejes lift.  
Træværket på klokkestabel males. Dør til fyrrum repareres og 
males. Der etableres en række kantsten i forbindelse med 
kistebegravelser i græs.  Ved urnegravstederne fjernes  
hækken  ind mod plænen, og her lægges ligeledes en række 
kantsten.  
Synsudsatte arbejder til budgettet: maling af udvendige døre i 
kirke og kapel. 

3. Kvartalsregnskab for 1. 
kvartal. (Helle S fremlægger)                                                                                                           

Kvartalsrapporten blev fremlagt ved Helle S. Godkendt og 
underskrevet.

4. Budgetlægning for 2017.             
Vi skal gerne have styr på de 
store linjer, da næste møde er 
8. juni og deadline er 
fremrykket til 1. juni!!!

Lønudgifter reguleres.   Tilbud på maling af døre  indhentes og  
budgetteres. 
Budgetmøde/menighedsrådsmøde flyttes fra 8.6. til  mand.d.
30.5. kl. 19,hvor  budgettet skal være klar til underskrift.  
Brandtoft systemet er  besluttet og skal indkøbes  i samlet 
tilbud med  Lindknud og Brørup. Mogens aftaler med Lene og 
Brørup.

5. Præstesituationen, hvordan 
går det. Er der styr på de 
forskellige arbejdsopgaver 
(blad, annonceringer mm)

Morten er godt i gang som vikar for Helle.  Bente Bramming er 
også i gang som vikar for Anna Marie og  Inge Bach vil afløse 
Bente Bramming i vikariatet fra 1. august. Menighedsrådet  skal 
stadig være opmærksomme på annoncering og opslag vedr. 
gudstjenester.

6. Graversituationen efter 
nyansættelserne. 
Timefordeling mm          

Mogens  fortæller at Matilde er ansat med 495 timer fordelt 
med 15 timer pr. uge og Martin har 155 timer, der kan bruges 
efter behov. Mathilde afløser ved  en  gudstjeneste om 
måneden. Mogens’ faste fridag er fortsat onsdag.
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Kaffe: Eva  

Underskrift af beslutningsprotokol

7. Gospelkoncert i krohaven 19. 
august. Ideer til kor.

Landsbyfestivallen er fastsat til  d. 19 + 20.  august og skal 
forløbe på samme måde som  i 2015. Gospelgudstjenesten  i 
krohaven ( alternativt i kirken) bliver fredag d. 19 kl. 16.30.  
Poul  forespørger ved  gruppen, som var her sidste år, idet 
Gregers har meldt fra da HoLi Choir  ikke har program klar på 
dette  tidspunkt.

8. Efterårsmøde i Hovborg. 
Fastsættelse af dato, forslag 
til foredragsholder mm  

Efterårsmøde fastsættes til søndag d. 30.oktober. Programmet 
vil være gudstjeneste kl. 14 med efterfølgende kaffe og 
foredrag på Hovborg Kro.  
Vi  overvejer  foredragsholder  og mailer ideer rundt inden 
næste møde.

9. Igangsætning af synsudsatte 
arbejder og vore projekterede 
opgaver

Projekterede opgaver vedrørende låger og antependium sættes 
i gang så snart som muligt.  Se i øvrigt pkt. 2.

10. Samarbejdet med 
aftenhøjskolen 

Hovborg menighedsråd vil fortsat støtte i kommende vinter. Pt. 
er planer om et Lutherforedrag i  Januar.

11. Gravstedsfredningen af Hans 
Madsens familiegravsted. 

Menighedsrådet/Poul undersøger  om  gravstedet  kan 
anlægges  som det stod i tiden  1900-1930.   

12. Eventuelt Kirkekaffe : 
 Eva :  5.maj.  
 Mogens: 15.maj 
 Doris:5.juni 
 Poul: 19.juni    
Jette: 10.juli  
Doris: 31.juli.  

Vedr. Menighedsrådsvalg:  13.september planlægges 
orienteringsaften.  
Vedr. Sogneudflugten d. 9. juni :  vi  annoncerer i 
Ugeavisen d. 10.maj – Jette sender annoncen..


