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1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Kastanjetræet på kirkegården er gået ud og fældes.
Taxa er kontaktet vedr. kirkebil, hvor bruger er
opkrævet.
Nyt blytag på kirken kan påbegyndes august 2019.
Birgitte Søhoel har inviteret til temamøde om
databeskyttelsesforordningen. Elsebeth og Pia
deltager.
Til afsluttende budgetsamråd 05.09 deltager Søren,
Palle.
Behandling, modtagelse af indvandrere tages op
senere.

3 Meddelelser fra præsten og
gudstjenesteliste

Gudstjenestelisten blev gennemgået.
Julegudstjenesten blev gennemgået.
Samarbejdet med spejderne går godt.
Der er konfirmandindskrivning på torsdag d. 30.08.
Nyt tiltag ”Pusterum” af projektpuljemidlerne er især
henvendt til børnefamilier. 4 torsdage er afsat med
tilmelding.
Mandemonopolet starter op igen, datoer: 12.09 og
14.11.

4. Orientering fra kassereren

Kvartalsrapport blev gennemgået og godkendt.
Underskud på kr. 98.796,90 blev accepteret.

5. Orientering fra kirkeværgen

Løvsugeren er defekt, skal evt. udskiftes.
Der skal følges op på malerarbejde.

6. Orientering fra
kontaktpersonen

Hans Henrik de Place er ansat som ny
gravermedhjælper.
Kirkesanger Anine har fået opnormeret sine timer til 26
pr. 01.08.
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7. Orientering fra
medarbejderrepræsentant

Anine kirkesanger opretter ny mailadresse.
Babysalmesang starter op igen med 9 tilmeldinger.
Anine har aftalt et forløb med 3 dagplejere og deres 10
børn med 10 gange undervisning i kirken. Forældrene
deltager i den sidste ”Pusterum”.
Hansted Kirke har fået MobilePay.

8. Orientering fra kulturudvalget Sogneudflugten til Haderslev og Christiansfeld med ca.
65 deltager var en stor succes.
D. 03.10 kl. 15.00 er der hyggeeftermiddag med
Hansted Kloster m. musik og sang.
D. 13.12 er der pensionistjulefest.
D. 29.11 er der menighedsmøde.
Borgmester Peter Sørensen kontaktes for deltagelse.
9. Oplysningsfolder vedrørende Tages op på næste møde.
Hansted Kirke
10. Sikring af kirkens
værdigenstande

Elsebeth orienterede om mulig sikring af kirkens
værdigenstande.
Det blev besluttet, at Elsebeth bestiller mærkningsvæske.

11. Evt.

Næste menighedsrådsmøde afholdes d. 27.09.
Mødet i oktober flyttes til d. 22.10.

Hansted d. 27.08.2018
underskrifter

