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Menighedsrådsmøde tirsdag den 24.10.2017 kl. 17.00
hos Inger, Haugevej 52, Hauge
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser:
Sognepræst
Formand
Andre

3.

Visioner- skal afleveres inden 1. søndag i advent.

4.

Vedtagelse af endeligt budget for 2018 - skal på DAP'en inden 15. nov. Det drejer sig om
Grathe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18220113, Budget 2018,
Endelig budget afleveret d. 17-10-2017 13:38.
- der er ingen ændringer i forhold til foreløbigt budget for 2018.

5.

Kvartalsrapport.

6.

Indkøb af ny løvsuger?

7.

Beslutning om gravstedsnedlæggelse (Gravstedsaftale er ikke fornyet - der er ikke kommet
svar fra Lis Kade)

8.

Kommende arrangementer.

9.

Indlæg til næste kirkeblad - dækker perioden dec., jan. febr.

10.

Evt. - herunder fastlæggelse af dato for næte møde.

11.

Lukket punkt (hvis behov).
Hauge, den 20. oktober 2017
for Sten Langdahl: Inger Michelsen

Referat: Inger
Mødedeltagere: Jørgen Løvstad, Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Dorte
Kristiansen, Inger Michelsen.
Overværende: Søs Lauritsen.
Ad 1: Dagsorden godkendt - punkt 11. udgår.
Ad 2: Meddelelser:
JL: Sognepræsterne i tidl. Kjellerup Kommune går sammen om kristendomsundervisning
for voksne. Foregår i Hørup, første gang 10. jan. 2018. Nærmere omtale i kirkebladet.
SL: Orienterede fra præstegårdsudvalget og byggeudvalget.
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MS: Orienterede fra møde i fælleskoncertudvalget 21. okt.: Koncerter for 2018 er næsten på
plads.
RJ: har deltaget i Erfa-møde.
Søs: Der er igen problemer med fyret (insekter i brænderen, hvor de ikke skal være).
Weishaupt har midlertidigt (og naturligvis uden beregning) installeret et sms-modul på
kedlen, så Søs (og Weishaupt) får besked i tilfælde af driftsstop, indtil Weishaupt finder en
varig løsning på problemet.
Søs: Det er tid at fjerne et delvis udgået træ i hjørnet af parkeringspladsen. Søs tager initiativ
til det.
Ad 3: Punktet udsat til næste møde, dvs. torsdag den 9. november kl. 17.00 hos Sten Langdahl.
Ad 4: Endelig budget 2018 for Grathe sogns menighedsråd, CVR-nr.18220113, afleveret d.
17-10-2017 kl. 13:38 fremlagt, godkendt og behørigt underskrevet på særskilt blad til
indlæggelse på DAP'en.
Ad 5: Kvartalsrapport for 3. kvartal forelagt og godkendt uden bemærkninger.
Ad 6: Det besluttedes at indkøbe en ny løvsuger (bevilget på budgettet for 2018). Søs indhenter
tilbud og vender tilbage.
Ad 7: Det besluttedes at sløjfe gravstedet, række 37, nr. 1-2-3-4, gravsted for Ingrid og Sigrid
Halkjær, Helene Halkjær, Ib Bang Halkjær og Marie Halkjær.
.
Gravstedet er udløbet pr. 31.12.2011, og det har trods gentagne henvendelser, sidst ved
anbefalet brev af 21. august 2017 med svarfrist 1. okt. 2017, ikke været muligt at få en
reaktion eller overhovedet komme i forbindelse med gravstedsejeren.
Ad 8: Kommende arrangementer:
Familiegudstj. og efterfølgende kaffebord i Hauge forsamlingshus 1. søndag i advent (vi
mødes til bordopstilling 3. dec. kl. 10.00. RJ bager boller - ellers alt som sædvanligt)
"Syng julen ind" arrangement den 7. dec. kl. 19.30 (er på plads; våbenhuskaffe).
Nytårsgudstjeneste 1. jan. 2018 kl. 16.00, fælles for Thorning og Grathe; kransekage og brus
i våbenhuset (IM bestiller).
Kyndelmissegudstjenste fredag den 2. febr. kl. 19.00. Tilsagn fra Sidse og Lene om, at koret
gerne vil medvirke.
Ad 9: Jubilæumsåret; familiegudstjenesten den 3. dec., nytårsgudstj. den 1. jan., kyndelmisse-:
gudst. 2. febr.
Ad 10: Evt.:
Næste møde torsdag den 9. nov. kl. 17.00 hos Sten Langdahl.

Underskrifter:

