
 

 

 Menighedsrådsmøde i Hobro Sogn         
Dato Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 

Sted Hobro kirkecenter 

Referent 

 

Peter H. Mathiasen, kordegn 

Fraværende Ritta Ringgaard, Bent Reuss Schmidt 

Dagsorden Referat 

 

01 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt 

02 Meddelelser ved formanden. Kim Legarth orienterede om nyt siden sidste møde. 

Den 9. marts deltager Hobro kirke i Folkekirkens 

Nødhjælp husstandsindsamling.  

Den 19. februar forventer vi der vil være ordination 

gudstjeneste i Århus domkirke af Hobro sogns nye 

sognepræst. Menighedsrådet, ansatte og alle i me-

nigheden opfordres til at deltage i ordinationsguds-

tjenesten. Der arrangeres fælles transport for menig-

hedsrådet ansatte og ledsager. 

03 Orientering fra udvalgene. Torben Bach Holm orienterede om at foredraget den 

19. februar er aflyst. 

Kim Legarth orienterede om nye forslag fra forret-

ningsudvalget.  

04 Orientering fra præsterne. Der er ikke nok frivillige hjælpere til børneklubben. 

Aktiviteten i børneklubben indstilles ind til videre.  

Mini konfirmander starter den 20. februar.  

Kim Legarth orienterede om uddeling af præsternes 

julehjælp.  

05 Orientering fra kontaktpersonerne. Annie Ruberg Nielsen takkede for den fælles indsats 

der er gjort af personalet i perioden vi mangler 

deltidskordegn. 

06 Liturgi ved altergang  

V/Lili Svinth 

 

Præsterne ønsker at der ved indgangen til altergan-

gen synges vers 1 af salme 439. Det nævnte ønske 

blev godkendt. 

07 Revisions protokollat.  

Fremlægges på mødet til godkendelse.(se 

bilag) 

 

Torben Bach Holm gennemgik revisionsprotokol fra 

december 2013. 

Desuden besluttet at bilag vedrørende regnskab 

bliver udsendt inden menighedsrådsmødet. 

08 Kirkegårdsmuren  

Arkitekt Wad fremlægger 3 forslag 

 

Arkitekt Wad fremlagde de 2 af forslagene. Det ene 

forslag er en ny transparent muret mur.  

Det andet forslag er en mur lavet af corten stål. 

Det blev vedtaget at der arbejdes videre med forsla-

get med transparent mur.  

Der i gang sættes en procedure med godkendelse af 

projektet hos provstiet og stiftet 

09 Forslag om leje af ekstra lokaler 

V/Lili Svinth 

 

Lili Svinth orienterede om muligheden for at leje 

midlertidige lokaler. Det blev aftalt at kirke og 

kirkecenter udvalget arbejder videre med mulighe-

den. 



 

10 Dato for næste møde. 

torsdag den 27. februar kl. 19.00 

torsdag den 27. marts kl. 19.00 – der er 

mødepligt til dette møde. 

torsdag den 29. april kl. 19.00 

torsdag den 22. maj kl. 19.00 (rykket pga. 

den 29. maj er Kristi himmelfartsdag) 

torsdag den 26. juni kl. 19.00 

 

 

Mødet i april er torsdag den 24. april.  

Ingen ændringer til de øvrige mødedatoer. 

11 Eventuelt. Intet at refererer 

 

 



 

 

  

 
 

LUKKET MØDE I FORBINDELSE MED MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Dato 30. januar 2014 

Sted Hobro Kirkecenter 

Referent 

 

Peter H. Mathiasen 

Fraværende Ritta Ringgaard, Bent Reuss Schmidt 

Dagsorden Referat 

01 Medarbejder situationen kirkegården 3F har rejst sag om manglende løn og pension til en 

medarbejder der tidligere har været ansat ved kirke-

gården. Landsforeningen varetager kirkegårdens 

rolle. 

02 Eventuelt Intet refererer 

 

 

 
 
 
 
_____________________________ 
Holger Skammelsen 

 
 
 
_____________________________ 
Torben Bach Holm 

 
 
 
_____________________________ 
Jens Peder Pedersen 

 
 
 
_____________________________ 
Ulla Thomsen 
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Bent Reuss Schmidt 

 
 
 
_____________________________ 
Ole Bent Larsen 
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Ritta Ringgaard 
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Lissa Spanggaard 
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Karin Nyvang 
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Thorkild Valgreen Hansen 

 
 
 
_____________________________ 
Annie Ruberg Nielsen 
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Winni Steinicke 

 
 
 
_____________________________ 
Inger Laustsen 
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Frede F. Møller 
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_____________________________ 
Kim Legarth 

 
 
 
_____________________________ 
Lili Bøgh Svinth 

 

 

 

 

 


