Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd

Fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 7. februar 2012 kl. 19.00.
Til stede: Niels Holm-Nielsen, Ernst Justsen, Randi Bendix Sørensen, Birte Hayes, Birgit Jordansen, Leif Kerstens, Esben Andersen, Ingelise Skole Christensen, Søren Holm-Rasmussen,
Jens Ove Christensen, Lise Lotte Andersen, , Anna Jørgensen, Povl Revsbech.
Afbud: Anna Marie Jensen, Bodil Munch, Inger Birgitte Bruhn, Ove Reifenstein og Kirsten Stejner.
Kl. 19.00: Temamøde
a) Hvordan fremmer vi en konstruktiv fornyelse af menighedsrådsarbejdet?
Esben Andersen fremlægger ideer om måden, menighedsrådene arbejder på og hvordan vi
skaffer gode kandidater til menighedsrådsvalget. Derefter drøftelse og evt. beslutning om at
gå med i et testprojekt, der gennemføres fra nu og i resten af 2012.
b) Eventuelle indlæg om forberedelse af budget 2013
Kl. 20.00: Åbent møde
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Økonomi:
a) Børnehjørnet i Brabrand Kirke må indrettes
b) Nyt telefonsystem
3. Nyt fra kontaktpersoner og præster
4. Referat fra møder:
a) Eventuelle referater
5. Fra udvalgene:
a) Højskoleugen 2012
b) Eventuelle forslag
6. Meddelelser (pkt. ønsket af præsterne)
7. Henvendelser:
a) Distriktsforeningens generalforsamling 27. februar kl. 19.00 i Ungdomskirken
b) Folkekirkesamvirkets generalforsamling 29. marts kl. 16.30 i Klostergadecentret
c) Forårsmøde i Menighedsrådsforeningen
d) Eventuelle andre henvendelser: Tak fra Kirsten
8. Eventuelt
9. Godkendelse af referat fra mødet
Lukket møde: Ingen punkter

Ad temamøde: Esben Andersen fremlagde 10 pkt.er og motiverede dem. Efter en fælles drøftelse valgte vi at prioritere: A) Ny udvalgsstruktur (forventes at kunne være på plads allerede
til april), B) Ny ledelse og struktur på MR-møder inkl. evaluering efter mødet. C) Desuden prioriterer vi at deltage i Fælles sparring på tværs i provstiet (Niels). Endvidere ønsker Niels, Ingelise, Birthe og Søren at arbejde med pkt. 1 (Stillingsannoncer). Birgit, Lise Lotte og Jens Ove
vil arbejde med pkt. 2 (Ekstra bred søgning). Landsfor. af MR-medl. kommer med materialer
til stimulering af arbejdet med at finde nye medlemmer. Det næste sogneblad vil også omhandle det kommende MR-valg.

Ad 1. Dagsordenen godkendt.
Ad 2. Økonomi: A) Provstiudvalget har godkendt budgettet for børnehjørnet. Kirke- og kirkegårdsudvalget indkaldes snarest. B) Nyt telefonsystem. Helligåndskirken tilbyder, at vi
går sammen med dem over til IP-telefoni. Vi vedtog at tage imod TDC´s tilbud, men som
selvstændigt sogn inkl. provstikontoret. Vi vil lease systemet hos TDC, hvilket betyder, at
udgiften til systemet betales over 2 år: 2013 og 2014, mens anskaffelsen sker i år. Vi kan
imødese en driftsbesparelse på ca. 10.000 kr. pr. år på telefoni.
Ad 3. Nyt fra kontaktpersoner: Medarbejdermøde afholdes 20. feb. MUS starter umiddelbart efter. Præster: Esben har afholdt en forkortet 9-gudstj. i Sdr. Årslev. Den faste
gudstj.struktur med kl. 9 i Årslev og kl. 11 i Brabrand skal evalueres på et MR-møde senere i foråret. Nyt mini-konf. hold med hele 36 deltagere er startet.
Ad 4. Referat fra møder: Aktivitetsudvalget har aftalt fællesforedrag med Gasværket til efteråret 2012.
Ad 5. A) Højskoleugen på Løgumkloster Højskole er på plads (sept. 2012)
Ad 6. Meddelelser (i forb. med gudstjenesterne): Niels blev overladt ansvaret for at få en
ny struktur på meddelelses-formen.
Ad 7. A) B) og C): Se dagsordenen. Folder med omtale af forårsmødet i Distriktsfor. blev
runddelt.
Ad D) Maria Møller og Kirsten Stejner takkede for deltagelse i deres respektive mærkedage.
Provsti-midtvejsmøde 21. feb. i Hasle Sognegård. LM holder åbne debatmøde 1. marts om
Folkekirken rundt omkring i landet.
Budget-samråd 21. juni. Budgettet må fremskrives med 2%.
Ad 8. Eventuelt. Engdalsskolen skal bygge om i den kommende sommer. Det vil give lokale-problemer, kan man forudse. Esben foreslår kontakt til lærerkollegiet m.h.p. orientering
om MR-arbejdet. Ny repr. til Egebakkeskolen efter Maria Møller: Lone Klitgård Jensen er interesseret. Anna omtalte en oversigt over temaerne i Kirkefondets blade, som for fremtiden
kan findes i bibl. Henvendelse fra Jydsk Børneforsorg blev nævnt.
Referat ved PR

