Menighedsrådsmøde i Hobro Sogn
Dato
Sted
Referent

Torsdag den 28. januar 2016 kl. 19.00
Hobro kirkecenter
Peter H. Mathiasen, kordegn

Fraværende

Käthe Japhetson-Jensen, Ole Bent Larsen

Dagsorden

Referat

01 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.
Dog udgår punkt 4.
Ulla Thomsen orienterede om indkommen post.

02 Meddelelser ved formanden.
03 Regnskab
Årsregnskabet for 2015 fremlægges på
marts mødet
04 Reformations jubilæet 2017
05 Godkendelse af nye hynder og ny løber til
kirken
De indhentede tilbud bliver fremlagt på
mødet
06 Orientering fra udvalgene
Pladsproblemer i kirkecenteret, se bilag

07 Orientering fra præsterne

08 Orientering fra kontaktpersonen
Afslutning af årets lønforhandling

Det blev aftalt at årsregnskabet for 2015 bliver
fremlagt på mødet den 25. februar 2016
Udgået

Det fremlagte tilbud blev godkendt

Ritta Ringgaard orienterede om, at løsningen med at
leje lokaler er opgivet. Der arbejdes med bedre
udnyttelse af eksisterende kirkecenter.
Karin Nyvang orienterede om, at der bliver en koncert med Tina Kiberg søndag den 5. juni 2016. Der
bliver entre ved koncerten.
Karin Nyvang orienterede om at projektet vedrørende kirkegårdsmuren stort set er afsluttet.
Det springvand der blev stjålet på kirkegården, er
genetableret.
Lili Svinth orienterede om at konfirmanderne fra
provstiet har været i Teateret.
Kim Legarth orienterede om status vedrørende
planerne for konfirmandundervisning skoleåret
2016/2017.

Annie Ruberg Nielsen orienterede om forløbet i
lønforhandlingen.
Klage vedr. julegudstjenester
Annie Ruberg Nielsen orienterede om behandlingen
af indkommen klage.
Arbejdsplan for kirketjenerne i forbindelse Den fremlagte arbejdsplan blev godkendt.
med konfirmationerne
Åbningstider for Kordegnekontoret i
Der blev orienterede om, at kontorets åbningstiden
sommerferien
vil være reduceret i den periode der afvikles sommerferie.
09 Dato for næste møde.
25. februar kl. 19.00.
25. februar kl. 19.00. Mødepligt
31. marts kl. 19.00, mødepligt
31. marts kl. 19.00,
28. april kl. 19.00
28. april kl. 19.00
26. maj kl. 19.00
26. maj kl. 19.00
Medarbejdermøde i maj - dato endnu ikke Medarbejdermødet er fastlagt. Det bliver onsdag den
fastlagt
11. maj 2016.

10 Eventuelt.
Menighedsrådsvalg til november

Der bliver orienteringsmøde den 13. september
2016. Det er samme dato, som er foreslået på landsplan.

