Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 28. maj kl. 19.00
Sted: Nørre Uttrup Kirke, lille sal
Indkaldte: Anni M. Andersen, Johannes Bruun Bindslev, Peter Nygaard Jensen, Bente Elise Løvgaard
Kjær, Jytte G. Christensen, Erik Krone Jørgensen, Leif Hove Nielsen, Christian Lund Corneliussen,
John Pedersen, Vita Johansen (suppleant), Mogens Gottfred Jensen (sognepræst), Henrik Busk
Rasmussen (sognepræst), Ask Mikkelsen (kirkegårdsleder), Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant),
Rigmor Fredsgaard Jakobsen (sekretær)

Fraværende med afbud: Henrik Busk Rasmussen
Bo Windfeldt vælger salme
Dagsorden

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 13a:
Honorering af kontaktperson
Forhandlingsreferatet blev godkendt med flg. Kommentar:
Personalepolitik er ikke kommet på dagsordenen til i dag,
da det endelige udkast ikke er helt klar til godkendelse.

2. Godkendelse af forhandlingsreferat fra
mødet d. 23.4.2015 (bilag)
3. Siden sidst
3a. Postlisten (se DAP og bilag)
3b. Sket siden sidst
4. Køkken v. Leif Hove Nielsen
5. Orientering om Økonomiudvalgets
vurderinger af ønsker til Budget 2016 v.
Bo Windfeldt (bilag)

Ingen beslutninger til dette punkt.
Der er planlagt velkomst for den nye organist søndag
d.14.6. efter gudstjenesten.
Menighedsrådets opbakning til det fortsatte arbejde.
Menighedsådet besluttede, at ønskerne til reparation af
tårnets tagpap-dæk under klokkerne og dermed også
udgift til løft af klokkerne skal sættes i budget 2016.
Dermed bliver klokkernes ophæng også forbedret.
Menighedsrådet godkendte, at et digitalt klaver til 8200 kr.
inkl. moms kan købes i 2015 til brug i Hvorup Kirke.
Pengene tages fra kontoen: Kormaterialer og korudgifter.
Menighedsrådet godkendte, at en ny bærbar computer til
4000 kr. inkl. moms indkøbes til sognemedhjælperen i
2015. Pengene tages på formålskontoen: EDB udgifter
,kirkekontor mv.
Menighedsrådet besluttede, at der skal der afsættes
25.000 kr. til lydforbedring på budget 2016.
Lydforbedringen sættes i værk snarest i 2015, for pengene
kan tages fra fotokopikontoen.
Menighedsrådet godkendte, at der sættes 65.000 kr. på
budget 2016 til kurser til medarbejdere.
Menighedsrådet godkendte, at der på budget 2016
afsættes 10.000 kr. inkl. moms til bænke foran kirken og
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20.000 kr. til EDB kontoen, så der bliver plads til en ny
kirkenet-pc til kordegnen.
Menighedsrådet godkendte, at der afsættes 62.500 kr. til
anskaffelse af nye stole på budget 2016 inkl. moms
Menighedsrådet godkendte, at der afsættes 10.000 kr. til
kontakten til venskabsmenigheden i Letland.

6. Konfirmation – Nye traditioner med
køretøjer der afhenter konfirmander!
Hvordan takler vi det? v. Johannes Bruun
Bindslev
7. Påskemaleri af Finn Jakobsen – Er der
interesse og mulighed for at købe det? v.
Bente Kjær
8. Oplæg fra hæftet Hvad mener I? kap. 2:
Forventninger v. Mogens G. Jensen
9. Dato for menighedsmødet v. præsterne
10. Orientering fra medarbejdermødet d.
8.5.2015 for medarbejdere ved NUK v.
Erik Krone Jørgensen

11. Vedtægt for kirke- og
kirkegårdsudvalg v. Anni M. Andersen
(bilag)
12. Ansøgning om tilskud til sommerlejr
arrangeret af Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler (bilag)
13. Orientering fra kontaktpersoner
13a. Honorering af kontaktperson

14. Orientering fra kirkegårdslederen og
medarbejderrepræsentanten
15. Orientering fra præsterne
16. Orientering fra enkeltpostindehavere
og udvalg
17. Evt.
18. Næste møde og salmevalg

Menighedsrådet besluttede at bevilge 949 kr. til et kursus
til sognemedhjælperen i august 2015
Menighedsrådet besluttede, at temaet skal sættes på som
et punkt igen til september.

Menighedsrådet besluttede, at Bente Elise Løvgaard Kjær
undersøger, om maleriet kan lejes i 5 år og til hvilken pris.
Ingen beslutninger til dette punkt.
Menighedsmødet blev planlagt til 17. januar 2016. Provst
Ole Rysgaard Madsen deltager.
Der afholdes et nyt medarbejdermøde med temaet: Det
psykiske arbejdsmiljø d. 11. juni.
Medarbejderrepræsentant Bo Windfeldt Windfeldt blev
valgt for et år.
Menighedsrådet besluttede, at referat fra
medarbejdermøder skal udsendes til alle i
menighedsrådet.
Menighedsrådet besluttede, at punktet igen sættes på
dagsordenen på menighedsrådsmødet d. 18. juni.
Kordegnene undersøger i hvilket omfang vedtægterne kan
ændres mht. beslutningskompetancer.
Menighedsrådet besluttede at sætte 3000 kr. af til dette
formål. De 1000 kr. reserveres til at give tilskud til børn fra
hjem med få midler kan deltage.
Menighedsrådet stemte om flg.: Der skal rettes
henvendelse til provstiet angående en bedre aflønning af
kontaktpersonen ved Nørre Uttrup Kirke. Der var ikke
flertal for forslaget.
Ingen beslutninger til dette punkt.
Ingen beslutninger til dette punkt
Ingen beslutninger til dette punkt

Torsdag d. 4. juni kl.18.30: Budgetmøde
Torsdag d.18.6. kl. 18.30 Menighedsrådsmøde
Bente Elise Løvgaard Kjær vælger salme.

16. Afslutning
Bilag: Forhandlingsreferat fra MR-mødet
23.4.2015
Referat fra Økonomiudvalgets møde d.
20.5.2015
Ønsker til Hvorup Sogns budget for 2016

Hvorup sogns Menighedsråd

Postlisten
Vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalg
Ansøgning om tilskud til sommerlejre fra
DFS
Tak fra Per Mathiasen Bach

Hvorup sogns Menighedsråd

