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Dagsorden

Beslutning

Afbud fra
1 Godkendelse af dagsorden

Tilføjes: Punkt 6 Operation Dagsværk

2. Budget 2018

Niels Erik Sørensen fremlagde det endelige
budget 2018, som Mariehøj sogn har
modtaget fra provstiet.
Budgettet godkendt af MHR

3. Kvartalsrapport

Niels Erik Sørensen fremlagde
kvartalsrapport for 3. kvartal.
Kvartalsrapporten er tilfredsstillende. Dog
med enkelte afvigelser særligt under
vedligehold af bygninger. Der er tale om
synsudsatte anliggender, som er blevet
udført.
Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

4. Besøg af medarbejder (Ole)

Kirketjener Ole Jepsen fortalte om sit
arbejde ved kirken. Ude såvel som inde.

5. Orientering om lys og lyd

Niels Erik Sørensen orienterede om
processen med at få sat mere lys op ved
alteret.
Mogens Svenning har henvist til Hedensted
Kirke og Skibet.
Der arbejdes videre med tilbud fra
lydfirmaer.

6. Operation Dagsværk

Der er kommet en henvendelse fra Silkeborg
Gymnasium, hvor unge tilbyder at komme og
arbejde ved Mariehøj Kirke i forbindelse med
Operation dagsværk d. 8. november mod at
vi støtter årets indsamling, som går til unge i
slumkvarterer i Dhaka, Bangladesh.
Mhr besluttede at bede de unge om at lave
mad til de ansatte.

- Nyt fra aktivitetsudvalget

Maren Uthaugs foredrag flyttes til kirken,
hvorved flere får mulighed får at deltage.
-1–

31-10-2017

Hvem gør?

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Inger W fortalte om sogneudflugten, som gik
godt.

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Inge Kallestrup berettede om nyt fra Vestre
Kirkegård. Herunder sikring af gravsten på
Østre kirkegård.
Kirkegårdscafeen er startet op hver mandag
og åben for alle.

. Nyt fra præsterne

Studietur for konfirmander
Julefrokostudvalg Inger B, Poul og Birte.
Julefrokosten er d 13. december kl 18.

. Nyt fra kontaktperson

Lissy orienterede om at PU er ansøgt om
ekstra timer til Kirke og kulturmedarbejder.
Afløser til spirekor er fundet, Mathias
Justesen.

. Nyt fra kirkeværgen

Poul orienterede om haveprojektet.
Punkt til næste møde: Principiel beslutning
om at vore tilbudsgivere skal være en del af
den danske arbejdsmarkedsmodel.
Der arbejdes videre med sikkerhed i
forbindelse med indvendig understrygning af
taget i tårnspiret.
Konfirmandbilleder, der arbejdes stadig på
en løsning.

. Nyt fra formanden

Intet nyt

. Evt.

Evt. ekstra MHR-møde onsdag d. 8.
december 18.30

, den
-2–
31-10-2017

underskrifter

-3–
31-10-2017

