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Hove, Hygum, Tørring
sognes menighedsråd

Dato: 29. januar 2013

Blad nr.
Formandens initialer:
AM

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
og referater
3.

4.

5.

6.

Beslutning
Ejvind Nielsen
Jens. O Hyldgård har afleveret underskrift.
Christian Mollerup bor på Præstevej 8
Budget for Houe Kirke er endnu ikke godkendt.
Vedtagelse af ny
Ændringer i § 2; §. 3 stk. 2 og 3
forretningsorden for det
Præstevikaren får tilsendt dagsorden
fælles menighedsråd.
Dagsorden lægges frem i de 3 våbenhuse mindst 3 dage før
– vil menigheden gerne have tilsendt dagsorden pr. mail
afleveres mailadressen til Anders Mejdahl
§. 4; §.7 stk. 3 (lukkede døre) personalesager
vedtaget på mødet førstegang Der henstilles til at
korrespondance foregår over it-skrivebord
Vedtagelse af vedtægter for: Sekretær - § 2 kan slettes. § 3 kun for menighedsrådet. § 5
Sekretær
foreløbigt fortages dette af formanden. Vedligeholdelse /
Kontaktperson
videresendelse af it-skrivebord er sekretærens opgaven.
Kirkeværger
Kontaktperson – Personlige oplysninger tilføjes – itf. af
Kasserer
fravær kontakt Ejvind Nielsen. HR konsulent er tilknyttet.
Regnskabsfører
Afvente svar på det resterende. Sættes på næste dagsorden.
Præstegårdsudvalg
Kirkeværger - § 7 udgår. § 9 synsprotokol føres af
Kirke- og kirkegårdsudvalg
kirkeværgen og har ansvaret for videresendelse.
Kirkegårdsvedtægt udfærders på de forskellige kirkegårde.
§ 15 inventarfortegnelsen for præstegården udgår
Kasserer – vedtaget.
Regnskabsfører – 2 arbejdsdage fra regnskabsfører har
modtaget regning. Kontant kassebeholdning = 0 vedtaget.
Præstegårdsudvalg – et medlem fra hvert sogn, udgør af i alt
3 medlemmer.§3Tilføjes ”varsel 8 hverdage” ”30 dage” +
”Houe” § 5 Tilføjes-der føres inventarfortegnelse for
præstegården.
Kirke- og kirkegårdsudvalg- tilsyn udføres på en dag (så vidt
muligt) af præsten, kassereren, kirkeværgerne og udvalget.
§ 4 tilsyn inden 1. juni.§6 varsles inden 8 hverdage.
Vedtagelse af honorar til:
Efter takstbladet:
Formand
Formand: 3700 kr. skattefrit
Kontaktperson
Kontaktperson: 3700 kr.
Kirkeværger
Kirkeværger: 3700 kr.
Kasserere
Kasserere: 2300 kr.
Regnskabsfører 2012,2013 Regnskabsfører: ca. 38065 kr.
Mangler løn fra Houe sogn i 2012 = 21940 kr. jf. mail fra
regnskabsfører. Udbetales.
Der forhøres andre steder omkring honorar – på næste
dagsorden
Ansøgning fra FDF om
Der gives 12000 kr. (Lise Thomsen undlader at stemme for
økonomisk støtte.
dette, men at der gives 10000 kr.)

7. Automatisk dørlås på
kirkedørene i Hove og
Hygum. Vi har modtaget
prisoverslag fra elektrikeren
på 31.300,- kr. + moms
hvert sted inkl. alarm.

Hygum søger om at få dem overført til regnskabsår 2013.
Karsten Sørensen søger hos provstiudvalget om midler til
Houe kirke.
Uden alarm, men der forberedes til det.
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8. Klokkestol i Hygum kirke.
A.P. Møller og hustrus fond
havde ikke registreret
modtagelse af ny ansøgning
fra Hygum menighedsråd i
august måned. Ansøgning
genfremsendt.
9. Køb eller leje af lokaler til
undervisning og
mødeaktivitet. De to gamle
lærerboliger er nu sat til
salg. ”Alt i et” har holdt
møde med
præstegårdsudvalget vedr.
udleje af lokaler til
menighedsrådet.

10. Deltagelse i
sogneindsamling for
Folkekirkens Nødhjælp,
søndag den 10. marts 2013.
11. Orientering fra:
Præsten
Formanden
Kassereren
Kontaktpersonen
Kirkeværgerne
Bladudvalget
Aktivitetsudvalget
Præstegårdsudvalget
Kirke- og kirkegårdsudvalget

Beslutning
Genfremsendt den 9. januar.
23. januar er brevet modtaget af A.P. Møller. De ved at vi har
søgt om dækning af restbeløb hos provstiet.
Vi søger provstiudvalget om vi må gå i gang pga.
ansøgningen er inde hos fonden.

Der vises et oplæg. Total renoveret.
Minus graverkontor/velfærdsfaciliteter – en mulighed ved
kapellet.
Ved stort møde kan der lejes aktivitetstorvet eller multisalen.
Evt. fælles kopirum med lokalarkivet.
Svar gives til ”Alt i et” i april
Vil vi købe de 2 huse + grunde, som der er givet lov til af
provstiet. Der kan ikke bygges nyt menighedshus.
Varmeomkostninger udgør pt. 1000 kr. men reelt betydeligt
dyrere.
Vi lejer os ind i ”alt i et” og giver bud på sfo
Der stemmes om vi skal give bud på sfo:
Lise Thomsen, Iben Tolstrup, Karsten Sørensen og Ejvind
Nielsen stemmer for.
Der stemmes om ansøgning hos provstiudvalget om
lejeaftale 5 år af mødelokalet:
Lise Thomsen og Gurli Gravesen undlader at stemme.
Sendes pr. mail

Orientering fra præsten: Viborg stift har bestemt at alle
kirkelige handlinger skal ind på sogn.dk (undtaget
konfirmander)
1. April skal dette indberettes. Pressen kan indhente data fra
sogn.dk - hvilket har givet fejl og derfor taster Lise ind på det
gamle system.
Nye gudstjeneste tider kl. 9 og 10.30 fra HR
Radiokirken på FM guld eksistere ikke længere
Minikonfirmander starter fastelavnssøndag afslutter
palmesøndag
kollektindsamling: menighedsrådet kan beslutte hvad
indsamlingen kan gå til fremover.
Plejehjems gudstjeneste: holdes pt. 1 gang pr måned. Ville
give mere mening for de demente at det forgår i kirken,
derfor ønskes der samarbejde derom. Kunne tale til rigtig
mange andre. Start til jul? Evt. et udvalg
Provstiudvalget: Der skal nu sidde en præst i udvalget
Bettina Tonnesen.
Stiftet: Der arbejdes på at holde vielser udenfor kirkens rum.
Det bliver snart.
fsvs.dk undervisningsmateriale til 0. op til 6. klassetrin
Distriktsforeningen: Der bliver en præst.
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12. Mødedatoer for 2013
Tirsdag den 12 marts
Tirsdag den 28. maj
Tirsdag den 13. august
Tirsdag den 8. oktober.
Tirsdag den 26. november

Beslutning
Vågetjenesten i Lemvig har været ude 3 gange. Er kun ude i
hjemmet.
12. marts i sfo-en

13. Evt.
14. Lukket punkt.

Hygum, den 21. januar 2013
Anders Mejdahl
underskrifter

35 ansøgninger fra hele landet.
Der er blevet ansat en.

