Dagsorden for:
Harboøre Menighedsråd
Møde onsdag 22. marts 2017 kl. 16.00.
Pkt.

Sag

Beslutning

1.

Underskrift af referat fra sidste møde.

Referater underskrevet
Afbud fra Karsten & Charlotte

2.

Kirkens liv og vækst.
Drøftelse af fremtidig arbejdsform, samt
forslag til overordnede debatspørgsmål.

Fortsættes til næste møde.

3.

Tilbygning til kirken.
Arkitekterne er inviteret med til mødet kl.
16.00 for at gennemgå projektet, orientere
om tidsplan og arbejdsgang mv.

Arkitekterne arbejder videre med
tidsplan og laver forskellige
forundersøgelser af bygning og
omgivelser som grundlag for videre
projektering.
Der arbejdes udfra en hovedmilepæl,
der sigter efter et godkendt projekt 4.
kvartal 2017. Projektet sendes i licitation
1. kvartal 2018
Menighedsrådet arbejder videre med
input og ønsker til kirkebyggeriet.

4.

Godkendelse af årsregnskab for 2016.
Årsregnskab 2016 for Harboøre Sogns
menighedsråd CVR-nr. 41479418 afleveret
d. 14-03-2017 kl. 16.09 forelægges til
godkendelse.
Regnskabet vedhæftes.

5.

Varmeordning for præstegården.
Til efterretning
Viborg Stiftsøvrighed meddeler i brev af 13.
marts 2017, at sognepræsten ønsker at
ændre den hidtidige varmeordning således,
at han fremtidig selv betaler for forbrug af
varme direkte til varmeværket. Den nye
ordning har virkning fra 1. januar 2017.
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Regnskabet godkendt.

Side

6.

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem
Harboøre og Engbjerg sognes
menighedsråd om fælles personale.
Samarbejdsaftalen vedrører organist og
kordegn.
Aftalen vedhæftes.

Aftalen gennemgået og godkendt.

7.

Godkendelse af Forretningsorden for
Harboøre sogns menighedsråd.
Menighedsrådet fastsætter selv sin
forretningsorden. Formanden har på
baggrund af Landsforeningen af
Menighedsråds forlæg udarbejdet et forslag
til forretningsorden.
Forslaget vedhæftes.

Aftalen gennemgået og godkendt.

8.

Præstens halve time.

Udgår i præstens fravær.

9.

Orientering.
Formanden:
• Viborg Distriktsforening inviterer til
kursus i DAPen 19. april 2017 kl.
17.30.

Til orientering

Kirke- og kirkegårdsudvalget:

Graver og kirkeværge:

Konfirmation 23. april og 12. maj
Ebbe aftaler med kommunen at der sættes
flagstænger op stemmeurne. Elsa, Kristian,
og Henrik sorterer telegrammer i
konfirmandstuen og Georg sørger for
plasticposer.
Provst Ole Rasmussen inviteres til at komme
på besøg til menighedsrådsmøde.

Præstegårdsudvalget:

Koncertudvalget:

Kirkeblads- og kommunikationsudvalget:

Diverse:

10.

Næste møde.
Næste møde er aftalt til onsdag 26. april
2017 kl. 17.00 (syn).
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Møde i Præstegårdsudvalget kl. 16.15
samme dag.
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11.

Eventuelt.

-

Ebbe Ravn Sørensen
Formand.
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