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1. Godkendelse af dagsorden

Afbud fra Palle Hansen.
Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Gudstjenestelisten skal fremover behandles på
menighedsrådsmøde.
Forslag til belægning på kirkegården blev fremlagt og
sendes til provstiet.
Præstegårdshavens hæk er klippet, beslutning taget i
præstegårdsudvalget.
Der er bestilt nye møbler til præstegårdskontoret.

3 Meddelelser fra Præsten

Konstitueret sognepræst Søren Jensen ønsker at flytte
ind i præstegården midt på sommeren.

4. Orientering fra kassereren

Annette forklarede om indledende budgetsamråd.

5. Orientering fra kirkeværgen

Bo oplyste, at der skal være kirkesyn den 24. maj.

6. Orientering fra
kontaktpersonen

Anine forventes ansat på flere timer, da hun overtaget
nogle timer som kirketjener fra Pia omkring d. 01.08.
Der kommer mange informationer om evt. lockout.

7. Orientering fra
medarbejderrepræsentant

Intet til referat.

8. Orientering fra kulturudvalget Birte fremlagde 3 datoforslag fra én forældre om
lørdagsdåb.
Søren vil godt holde lørdagsdåb, men der skal være
ønske om min. 2 dåb – en menighed. Søren taler med
Pia herom.
Gudstjenestelisten skal fremover behandles på
menighedsrådsmøde.
Onsdag den 18. april kl. 19.00 er der sangaften i
kirkehuset med Jesper Bjarnesen.
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9. Planlægning af
præsteindsættelse

Der er en køreplan for Sørens indsættelse søndag den
15. april i Hansted Kirke kl. 10.30.
Der er invitation til provstidøgn d. 18 og 19. januar
2019 for alle menighedsrådsmedlemmer og præster i
Horsens provsti.

10. Projektpulje

Projektpuljen kører til 2021.

11. Evt.

Til landsindsamlingen Folkekirkens Nødhjælp blev der i
Lundum, Hansted indsamlet kr. 7.503,-.
Anine foreslog MobilePay til kirken. Pia undersøger
nærmere.
Anine har lige startet en ny omgang babysalmesang
med 7 deltagere.
Der er 10 i børnekoret.
Voksenkoret synger på hospice i Vejle den 2. maj.
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