Hadsten Menighedsråd

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.00
i Hadsten Sognegård

O: orientering
D: drøftelse
B: beslutning

Deltagere: medlemmer af Hadsten menighedsråd, præster, personalerepræsentant
Afbud: Grete Laursen, Rikke Antvorskov
Dagsorden
Referat
1.

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

Godkendt med tilføjelse af pkt. 9.a og ændring af pkt. 11.

2.

Orientering om analyse af itområdet i forbindelse med
budgetlægning (Rasmus
deltager) – O/D

Orientering vedr. nødvendige udgifter til it.

3.

Kvartalsrapport 1 2019
O/D/B - Palle

Godkendt.

4.

Foreløbigt årsbudget 2020
O/D – øk-udvalget

Gennemgang ved Palle Overgaard. Punktet behandles
endeligt på mødet i juni til godkendelse og underskrift. Det
reviderede budget lægges i dueslaget.

5.

Forslag om teaterforestilling for
næste års konfirmander
O/D/B - præsterne

Orientering ved MHT. Rådet tilslutter sig forslaget.
Forestillingerne finder sted i uge 37 og finansieres af
forkyndelsespuljen.

6.

Endelig godkendelse af
anmodning om sammenlægning
af sogne
B

Udkast til ansøgning om sammenlægning af sogne uddelt.
Rådet tilslutter sig ansøgningen.

7.

Personaleledelse
O/D/B – Anna Grethe

Anna Grethe orienterede om forslag til indførelse af
professionel personaleledelse i Hadsten Sogn i samarbejde
med øvrige sogne i storpastoratet. Menighedsrådet tilslutter
sig, at det iværksættes. Det forventes, at det sættes i værk i
løbet af efteråret 2019.

8.

Orientering om projekt
”Sammen mod ensomhed” –
O/D – Anna Grethe

Orientering ved Anna Grethe. Rådet er nu forpligtet på at
besætte en fast plads i arbejdsgruppen.

9.

Orientering om projekt
konfirmationstøj
O/D – Hanne og Karen Marie

Orientering ve Hanne Bech. Der arbejdes videre med
projektet. Punktet tages op på mødet i august måned.
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9a
10.

Evaluering af påskens
gudstjenester
Orientering fra:
- Personalerepræsentanten

Forslag til påskegudstjenester i 20020 fremlagt.
Skærtorsdagsarrangementer tages op på møde i efteråret.

- Kirkeværgen
-Festudvalg
-Formand
- Kirkegårdsudvalget

Parkeringsplads ved OH kirke er taget i brug. Kirkesyn
afholdes d. 9.09.kl. 10.

- Kontaktpersonen

Kommunikationskurset i storpastoratet har været en succes.

Affødte emner og konsekvenser af kommunikationskursus for
medarbejdere. Der er udarbejdet quick-guide for ansatte i
storpastoratet.
Retsudvalget er i gangmed at lave liste over personer, som
skal inviteres til festgudstjeneste og reception. Der afholdes
møde med personalerepræsentanter d. 14.08. Det
undersøges, om receptionen efter festgudstjenesten kan
afholdes i Sløjfen.
Formanden orienterede vedr. korrespondance vedr.
midtbyplan.

11.

Kan- og skalopgaver for det
kirkelige liv (hjemmeopgave fra
koordinationsudvalget 7. marts)

Oversigt over opgaver uddelt. Punktet tages op på mødet i
juni.

12.

Eventuelt

Medhjælpere til at smøre sandwichs til studieturen melder sig
til formanden.

Næste møde: Torsdag d. 6. juni 2019 (Hanne Bech er mødeleder)

