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Menighedsrådsmøde
I Hornstrup Sognegård
Kirkebyvej 64
Indkaldt af: Jan Zigterman
Referent: PNÆ

Mødetype: Menighedsrådsmøde nr. 7
Kaffe, vand og sang: KZ
Indkaldte: Anne Mette Ramsgaard Johansen AMRJ, Hanne Kold HK,
Inger Margrethe Lundgaard IML, Jan Zigterman JZ, Kirsten Zigterman,
KZ, Pia Ælmholdt PÆ, Sigrid Madsen SM, Trine Ellemann TE

Fraværende: IML

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden:
2. Siden sidst:

Referat
Alle
Alle

3. Økonomi:

HK
+
Gennemgang af økonomien TE
(B)

Gennemgang af ½ års rapport 2021, ved Trine
Det ser rigtig fint ud.
Budget 2022 gennemgået – TE synes det er svært da hun er
ny, og regnskaberne for de sidste år ikke er retvisende
(Corona)
Men det hænger rigtig godt sammen

4. Formand:
1) Salg af fast ejendom (O)

JZ
Ad 1) Afslag fra Provstiet. Der må ikke sælges uden en særlig
grund – så det bliver ikke i denne omgang. Men vi prøver at
argumenterer for at der kun er udgifter, men ingen
indtægter.
OBS på at grunden skal slåes. AMRJ og IM spørger hvem der
bruges i kolonihaverne
Ad 2) Er indkøbt
Ad 3) 4 var afsted, og der blev gennemgået de sidste 4 år.
Nyt var tumlingedåb, centralt i midtbyen, grundet corona. I
Hornstrup er alle børn dog døbt under corona.
Ad 4) Vi forsøger at få pengene via 5% ordning

2) Nyt klaver (O)
3) PU og SU opstillingsmøde (O)
4) affugter

1)
2)
3)
4)
5)

5. Kirkegården m.m:
algebehandling (O)
kirkediget (O)
nyt til Dorthe? (O)
Større vogn/trailer (B)
Rep. af taget i kapellet (O)

IML
Ad 1) Der er højtryksrenset flere steder på præstebolig, og
stenene kigger frem flere steder.
Regningen stemmer ikke overens med det udførte arbejde.
Ad 2) Opretning ca. 1.000,- pr. m. TE undersøger hvor
pengene skal hentes – det er syns-udgift.
Ad 3) Der er ikke de store ønsker.
Ad 4) Vi ser hvordan det ser ud efter 3. kvartal og tager
stilling til ny tip-vogn
Ad 5) tages med til næste gang.

6. Kontaktperson:
PÆ
7. Sognepræst:
AMRJ
1) Højskolesangbøger (O)
2) Open kirkedør (B)
3) Klesmer Duo (B)
4) Onsdagsklub og Sogneaftner (B)
5) Kirkekaffe genoptages ? (B)
6) Rengøring af Sognegårdens loft
(B)

8. SogneNyt & Aktivitetsudv.:
1) Visionsdag (O)

Ad 1) Der er indkøbt nye….. så nu skal de gamle sælges
Ad 2) Flere forespørgsler på at kirken er åben i aften og
weekender. Vil vi have mere åben? Vi tænker over det til
næste gang.
Ad 3) Udgiften deles med Grejs Kirke. Bliver nok først i det
nye år.
Ad 4) Da aktivitetsudvalget understøtter onsdagsklubben, er
det så OK det ikke altid har kirkeligt indhold. Beslutningen er
at når vi er samlet er det kirke og diakoni.
Ad 5) Vi starter op igen.
Ad 6) Grundet mår på loftet er der et stort problem med SPY
fluer i overetagen – en rengøring ønskes. KZ vil godt være
primus motor på det.

PÆ
Ad 1) En dejlig aften med masser af snak og forhåbentligt
masser af ideer, der tændes op i grillerne. Pia bager en kage.

9.
10. Evt.:

Yderligere oplysninger
Næste møde: 23.09.2021
Kaffe: KZ

Tak fra F&R Christensen
Lokalrådet vil gerne låne lokalerne.
Skal vi kigge på Liturgien i kirken. Tages med næste gang.

