Referat fra menighedsrådsmøde i Haurvig Menighedsråd tirsdag den 28. november 2017 kl. 17.30 i Klittens
Menighedshus.
1. Velkomst og salme
Den Danske Salmebog nr. 430: Lov og tak og evig ære.
Formanden bød velkommen.
2. Valg af formand
Esther Blichfeldt blev genvalgt
3. Valg af næstformand
Claus Ottosen blev genvalgt
4. Valg af kirkeværge
Ella Hornbæk blev genvalgt
5. Valg af kasserer
Keld Timmer blev genvalgt
6. Valg af sekretær
Ella Hornbæk blev genvalgt
7. Kontaktperson
Esther Iversen blev genvalgt
8. Valg af bygningssagkyndig
Peder Jensen Pedersen blev genvalgt
9. Valg af underskriftsberettigede
Esther Blichfeldt og Keld Timmer blev genvalgt
10. Mødedatoer i 2018
13. marts kl. 19.00 (eller inden et evt. fællesmøde)
15. maj kl. 16.00 ved kirken (syn)
4. juni kl. 19.00
28. august kl. 17.00
26. september kl. 19.00
13. november kl. 17.00
11. Kvartalsrapport
Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.
12. Status økonomi 2017

Formanden orienterede om status.
13. Kirkehøjskole
Der arbejdes videre med projektet.
14. Internet
Claus Ottosen orienterede. Det er nødvendigt for at få varmeanlægget koblet på internettet, at der
etableres fast ip-adresse. Internetudbyderen ”3” kan tilbyde dette. Der vil være nogle mindre
etableringsomkostninger og derefter et månedsabonnement på ca. kr. 180,15. Vejkirke
Esther orienterede. Der arbejdes videre med ideen. Der blev talt om risikoen ved at have kirken
stående åben uovervåget. Der blev talt om, hvorvidt det var muligt at få sat en glasdør op ved
indgangen fra våbenhuset og ind i kirken. Man ville under alle omstændigheder have glæde af at få
etableret automatisk lås på hoveddøren, når den alligevel skal udskiftes, så dette arbejdes der
videre med.
16. Julekoncert torsdag den 14. december 2017
Thomas Kristensen deltager som præst (kollekt og velsignelse). Esther og Esther og Ella står for det
praktiske ved det efterfølgende arrangement i Haurvig Missionshus.
17. Kyndelmissekoncert søndag den 4. februar 2018.
Planlægges senere.
18. Henvendelse vedrørende anbringelse af gamle gravsten i mindelunden
Henvendelsen blev behandlet. Der er også kommet andre forespørgsler om tilsvarende
anliggender. Der var enighed om, at mindelunden ved Haurvig Kirke alene er til gravsten, der
oprindelig har stået på Haurvig Kirkegård.
19. Gensidig orientering
Vinduer: Stiftsøvrigheden har nu godkendt det udarbejdede projekt om udskiftning af vinduer. Der
aftales møde med arkitekt Gert Madsen til medio januar 2018 for at få udarbejdet en ”køreplan”
for projektet.
Nøgler: Udskiftning af kirkens nøgler iværksættes.
20. Eventuelt
Der forelå intet til dette punkt.
21. Oplæsning og underskrift af referat.
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