Hurup
Formandens initialer: HDA

Menighedsråd

Budget kI. 17

-

Side:

18.30

Middag

Menighedsrådsmøde

den 416 2019

kl. 19.15 i Kirkecenteret
Afbud til: Herdis Damgaard - 23322726

Indledning: Ved en af præsterne
Fraværende: Christen Overgaard

Jan

Munk kommer.

DAGSORDEN:
Godkendelse af dagsorden:
Meddelelser:

1.

Referat fra Provstiudvalget
Bilag vedhæftet

Siden sidst:
o Provstidag
o Sogneudflugt
o Turen til "Himmelske dage"
. Menighedsrådsforeningens årsmøde på
Nyborg strand

Drøftelsespunkt:

1.

Budget

2.

Kapel. Hvor er vi nu? /Ved udvalget

a)

Berigtigelse i tingbogen i forbindelse
med kapelbyggeri ved Hurup Kirke

Taget

til efterretning

Fantastisk god dag.
Mere indhold næste gang.
Meget våd, fredag var bedre...
Her blev præsenteret mange nye tiltag, også ang.
Valg til menighedsråd og provstiudvalg.
Et af de spændende emner er hvor
lønforhandlinger skal ligge i kirkeministeriet eller
i menighedsrådsforeningen.

Hurup Sogns Menighedsråd, CVR-nr . 3 6014016,
Budget 2020,, Bidrag budget afleveret d. 04-06201918:22.
Foreløbigt budget godkendt.

Hele problematikken omkring matrikelnumre
som skal bringes i orden, er overladt til stiftet

L834.
Der er blevet beskåret i det samlede projekt,
tegningen er blevet returneret til menighedsrådet,
til godkendelse inden arkitekten regner på prisen.
Mange af de dyre detaljer er skåret væk og en del
kvadratmeter.
Udvalget har godkendt tegningen og venter på
arkitekten beregner ny pris.

Hurup
Formandens initialer: HDA

Menighedsråd

3.

Musikarbejdet v. Hurup kirke: Udvalget
fremlægger. Bilag vedlagt.

4. Lønforhandlinger med 3F. Orientering

Side:

Der indkaldes til nyt udvalgsmøde i august.
Foreløbig er der fin opbakning til sommerkoret.

Der er forhandlet og der er lavet en aftale.

ved Bjarne og Birgitte.

10, l2l

ll, ll2

5.

Datoer på menighedsrådsmøder i efteraret

13 18, 3 19, 1 I

6_

Ansøgning omkring kurser. Bilag vedlagt.

Beløbet bevilges, to et dages kurser om børn og
salmer, samt kursusafgiften til Vestervig
kirkemusikskole.

3

Kommende arrangementer:

2.

Alle medbringer 2 Kander kaffe, Rita Holmgaard

pinsedag. Bilag vedlagt.

køber småkager

Søndag 16. juni kl. 14.00

Udstilling i Heltborg af kirketekstiler

Nyt fra:
Præsterne:

Kirkegårdslederen:

Eventuelt:

Næste Menighedsrådsmøde: 13/8

kl.

19.15

Venlig hilsen
Herdis Damgaard Andersen
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