
 

 

 Menighedsrådsmøde i Hobro Sogn         
Dato Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.00 

Sted Hobro Kirkecenter 

Referent Ole Bent Larsen, næstformand 

Fraværende Gitte Pedersen 

Dagsorden Referat 

01 Godkendelse af dagsorden. Formanden byder den nye præstevikar Karen Has-

sing velkommen. Punkt 5 og 6 overføres et lukket 

møde. Et glemt punkt Orientering fra præsterne 

placeres som et punkt 4A. Derefter godkendes dags-

ordenen.  

02 Godkendelse af kvartalsrapport 30. septem-

ber 2017 v/Lissa Spanggaard 

Spørgsmål til rapporten sendes skriftligt 

til Lissa Spanggaard 

Rapporten gennemgås og kommenteres, hvorefter 

den godkendes. 

03 Regulativ for leje af kirkecenter v/Karl Erik 

Andersen 

Papiret godkendes. 

04 Orientering om Søndertoften 54 v/Jens Peder 

Pedersen 

I forbindelse med Kim Legarths fraflyt-

ning er der udført præstegårdssyn 

Jens Peder Pedersen redegør for, hvad der skal laves. 

En plan for arbejdet er lagt. Budgetramme: 150.000 

kr. 

04

A 

Orientering fra præsterne Käthe Japhetson-Jensen fortæller om besøget hos 

venneprovstiet Dereham i Norfolk i England i for-

bindelse med en præsteindsættelse. Hun redegør 

ligeledes for status for hele reformationsarrangemen-

tet. 

05   

06   

07 Information fra mødeudvalget v/Karin Juul Programmet fremlægges for 2017 og hele 2018. 

08 Opdatering af kirkens hjemmeside ved Kim 

Byriel 

Opdateringen anbefales ligesom en udvidelse af 

sidens kapacitet. 

09 Orientering fra børne- og ungdomsudvalget 

v/Lise Lassen 

Man har overvejet salmesang med lidt større børn 

end babyer. 

10 Orientering om folkekirkens familiestøtte 

v/Annie Ruberg Nielsen 

Det drejer sig om en bevilling fra Satspuljemidlerne, 

som provstiet er gået ind i. Der skal ansættes en 

koordinator til arbejdet i en toårig forsøgsperiode.  

11 Forslag om ny mødeaften v/Bent Reuss 

Schmidt 

Fra forskellig side har der været ønske om 

en anden mødeaften end sidste torsdag i 

måneden. 

Mødeaftenen ændres til den første torsdag i måne-

den, første gang i februar, dvs. 1. februar. 

12 Korskole og børnekor v/Winni Steinicke 
Winni fortæller om arbejdet med korskolen og 

børnekoret 

Der er stor aktivitet. Bl.a. orienteres om arbejdet 

med sangene til Sigurd Barrett-koncerten. Og børne-

ne glæder sig. Der orienteres også om, hvad korsko-

len går ud på. 

13 Eventuelt Kim Byrial orienterer om ryste-sammen-

arrangementet: Rebild med Udvandrermuseet og 

spisning på kroen. Karin Nyvang orienterer om, at 

man vil lave en ny folder om menighedskoret. 
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