Hadsten Menighedsråd

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00
i Hadsten Sognegård

O: orientering
D: drøftelse
B: beslutning

Deltagere: medlemmer af Hadsten menighedsråd, præster, personalerepræsentant
Afbud: Afonso, Grethe
Dagsorden
Referat
1.

Godkendelse af dagsorden
(herunder ønske om punkter til
lukket møde)

Tilføjelse af nyt fra jubilæumsudvalger under pkt. 12.
Tilføjelse af pkt. 11 a. konfirmationstøj, 11. b. Familiemesse
27.10?

2.

Godkendelse af regnskab 2018 –
O/D/B - Palle

Godkendt.
Hadsten Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 67688716, Rengskab
2018.Afleveret d. 08-03 2018: 15:48.

3.

Budgetønsker til 2020
O/D – øk-udvalget

Rådet tilslutter sig det fremlagte forslag.

4.

Forpagtningstilbud – bilag
O/D/B - Palle

Rådet tilslutter sig, at præstegårdsudvalget arbejder videre
med sagen.

5.

Frivilligaftale, endelig
godkendelse – bilag tidligere
udsendt
B - Annette

Godkendt.

6.

Fælles
kommunikationsmedarbejder i
provstiet – bilag
O/D/B - Annette

Punktet genoptages, provstiet har sendt uddybende
beskrivelse af stillingen.
Menighedsrådet tilslutter sig forslaget.

7.

Opfølgning på møde i
koordinationsudvalg – O/D
Annette

Udsættes til d. 3.04.

8.

Kunst i sognegården
O/D/B

Punkt fra fællesrådsmøde. Der tages stilling til følgende:
- Skal der være købt kunst i sognegården?
- Hvordan besluttes et evt. køb?
- Hvordan finansieres dette?
- Er vi villige til at betale en kunstner for at udstille?
Salen skal kun anvendes til skiftende udstillinger. Rådet
foreslår, at kunstudvalget får mandat til at betale
kunstnere for at udstille inden for en budgetramme på
10.000 kr., som ansøges fra forkyndelsespuljen i 2020.
Der arbejdes på at intensivere interessen for
udstillingerne.
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9.

Kirkekaffe i sommerferien –
værter
Karen Marie

Datoerne er fordelt.

10.

Orientering fra byggeudvalget Anna Grethe og Esben

Orientering ved udvalget.

11.

Præstegården, Andreas
Gadebergs vej. Indeklima
Palle

Er arbejdes med en indeklimaløsning.

11.a

Konfirmationstøj
Karen Marie og Hanne arbejder videre med projektet.

11. b

12.

Orientering fra:
- Præsterne
- Personalerepræsentanten
- Kirkeværgen
- Kirkegårdsudvalget
- Kontaktpersonen

13.

Eventuelt

Familiemesse 22.10.
Rådet tilslutter sig, at vi deltager i familiemessen.
Biskoppen har accepteret at deltage i kirkens fødselsdag.
Biskoppen holdes prædiken ved festgudstjenesten.
Kirkebladet kommer i løbet af kort tid.
Parkeringsplads ved OH etableres i løbet af foråret. Skilte til
kirkegården er bestilt.
Kommunikationskursus for medarbejdere afholdes i den
næste periode.
Præster er kontaktet angående festgudstjenesten d. 24.11.
Personalet er kontaktet ang. personalefesten d. 16.11.
.
Invitation til biskoppens 60 års fødselsdag.

Næste møde: Tirsdag d. 3. april 2019 kl. 19.00 – inspirations- og visionsmøde
Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 17.00 - menighedsmøde

