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1. Godkendelse af dagsorden

Afbud fra Palle Hansen.
Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser ved formanden.
Fastsættelse af honorar.

Der er modtaget flere julekort.
Nyt alarmselskab og nyt alarmsystem er installeret i
kirkehuset.
Der er aftalt afleveringsforretning på den nye
kirkeklokke d. 17/1 kl. 10.00.
D. 3/5 kl. 17-21.00 er der temamøde vedr.
menighedsrådsmøder og målsætning i provstiet.
Der er modtaget div. indbydelser, tilmelding til Carl
Oluf.
Honorarer til formand, kasserer, kirkeværge og
kontaktperson uændret.

3. Orientering fra præsten

Tine er tilbage på fuld tid fra d. 1/1, godt, men hårdt.
Der er stadig problemer i præsteboligen med varmen.
Filtre i udluftningen skal skiftes.
Der er problemer med udendørslys.
Alle problemer tages op i præstegårdsudvalget.
Tine indkøber ny mobiltelefon.
Tine ønsker mere styr på div. møder.
Tine overvejer at lave en mandeklub.
Samarbejde med Horsens Kunstmuseum til bl.a.
konfirmanderne.

4. Orientering fra kassereren
.
5. Orientering fra kirkeværgen

Kassereren ikke til stede.
Annette ønsker flere fag malet indvendig i kirken.

6. Orientering fra kontaktperson Personalemøde og mus samtaler netop afholdt.
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7. Orientering fra kulturudvalget D. 1/3 er der menighedsmøde og Claus Schjødt
/
kommer og holder et oplæg.
D. 18/1 er der kulturudvalgsmøde.
8. Medarbejderrepræsentant
/graver

Ole har lavet et oplæg til grandækningsregulativ med
henblik på APV.
Lys på kirkens p. plads skal have anden styring.
Kirkedøren skal også styres elektronisk.

9. Luther/lagkage

Der kommer fælles annoncering for de 8 Luther
foredrag.
Det første foredrag er i kirkehuset d. 17/1.

10. Dato for
menighedsrådsmøder/

Der er aftalt menighedsrådsmøder flg. datoer:
23/1 kl. 19.00,
1/3 kl. 19.00 menighedsmøde,
30/3 kl. 19.00, der er mødepligt,
27/4 kl. 19.00,
18/5 kl. 19.00,
15/6 kl. 19.00,
24/8 kl. 19.00,
21/9 kl. 19.00,
26/10 kl. 19.00,
30/11 kl. 17.30,
30/11 kl. 19.00 menighedsmøde

11. Evt.

Der er festgudstjeneste d. 31/10 i Klosterkirken.
Elsebeth og Ann står for sogneindsamling d. 12/3.
Karavanen kommer d. 9/3.
Carl Oluf kontakter biskoppen med dato for
klokkeindvielse.

.
Hansted d. 12.01.2017
underskrifter

