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Menighedsrådsmøde i Hobro Sogn
e

Dato

Torsdag den 31. januar 2013 kl. 19.00

Sted

Hobro kirkecenter
Peter H. Mathiasen, kordegn

Referent
Fraværende
Dagsorden

Ole Bent Larsen, Frede F. Møller
Referat
Dagsordenen godkendt.
Som punkt nr. 11 offentliggørelse af referater fra møder

1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre
De nævnte skrivelser blev gennemgået
officielle skrivelser.
Folketinget har den 11. december vedtaget lov
om at funktionsperioden for provstiudvalg
forlænges til 31. oktober 2013
Indgået fra provsten
Godkendt synsudskrift
Godkendt regnskab 2011
Godkendt budget 2013
Høring i forbindelse med renovering af huset
på adressen Morellgade 10b

3.

Meddelelser ved formanden.
Folkekirken har fået nyt logo
Holger Skammelsen fremlagde de nævnte meddelelser.
Informationsmøde for menighedsrådsmedlemmer 7. marts kl. 19.00 i Hobro kirkecenter Dem der gerne der vil deltage i Landsforening for
På mødet vil der blive givet orientering om
menighedsråds medlemsmøde i Viborg den 25. februar
menighedsrådets arbejde og kompetencer samt 2013 kontakter kontoret. Så sker der en samlet tilmelprovstiets rolle og samarbejde
ding herfra.
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4.

4.a.
Orientering fra udvalgene.
Konstitueringen i følgende udvalg.
Mødeudvalg for kirkelige møder

Mødeudvalg for kirkelige møder er valgt Torben Bach
Holm som formand. De 3 præster deltager

Kirkebladsudvalget

Kirkebladsudvalget har valgt Bent Reus Schmidt som
formand. Det er Anja og Lili der deltager på vegne af
præsterne.

Kor udvalget

Korudvalget har valgt Karin Nyvang som formand. I
udvalget deltager Anja på vegne af præsterne. Begge
organister deltager.

Vision udvalget

Visionsudvalget har valgt Frede F. Møller som formand. Anja og Kim deltager på præsternes vegne

4.b
Kirkegårds udvalget
Orientering om tilbud på reparation af PSituationen er ændret fordi en del af P-muren er væltet.
muren på kirkegården overskrides med 10.000 Kirkegårdsudvalget gennemgår muren og kommer med
i forhold til synsrapport på 50.000 kr.
et nyt udspil.
5.

6.

7.
8.
9.

Fastsættelse af forretningsudvalg
Forretningsudvalget indstilling vedlagt

Aftalt at udvalget består af formand, næstformand,
formand for kirkegårdsudvalget, formand for kirke og
kirkecenterudvalget og præsterne.
Desuden deltager kasseren og kontaktpersonen efter
behov.

Orientering fra præsterne

Orientering fra kontaktpersonen
Revisions protokollat.
Fremlægges på mødet til godkendelse.
Kirkebladsudvalget foreslår Hobro kirke
får lavet ny hjemmeside

10. Kollekter 2013
11. Offentliggørelse af referater fra møder

Nyt hold babysalmesang starter i februar.
Der overvejes nyt tiltag for børnene der er i alderen op
til 3 år
Mini konfirmander er i gang, 16 deltagere
Lili orienterede om, at i en periode på 4 måneder har vi
en stud theol. i praktik
Intet at referere
Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger
Det blev aftalt, at kirkebladsudvalget arbejder videre
med et udspil til en ny hjemmeside.
Oversigten over kollekter blev uddelt
Det blev besluttet at 2suppleanter pr. liste tillige skal
have dagsordenen og referatet. Listerne sørger selv for
dette.
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12. Dato for næste møde.
torsdag den 28. februar kl. 19.00
Intet at referere
torsdag den 21. marts kl. 19.00 – der er mødepligt til dette møde.
torsdag den 25. april kl. 19.00
Vedtægterne bliver udsendt pr. mail til alle

13. Eventuelt

Ritta Ringgaard

Holger Skammelsen
Annie Ruberg Nielsen

Karin Nyvang Sørensen
Lissa Spanggaard

Ole Bent Larsen
Torben Bach Holm

Frede Fruergaard Møller
Lili Bøgh Svinth

Thorkild Valgren
Anja Mindstruplund

Ulla Thomsen
Kim Legarth

Jens Peder Pedersen

Inger Laustsen

Bent Reuss Schmidt
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