Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd

Referat af

fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 10. april 2012 kl. 19.00

Referent:
Mødeleder:

Ingelise Skole Christensen.
Niels Holm-Nielsen.

Afbud: Bodil Munch, Ernst Justsen, Søren Holm-Rasmussen

Kl. 19.00: Temamøde
a) Hvordan fremmer vi en konstruktiv fornyelse af menighedsrådsarbejdet?
Fortsættelse af drøftelserne fra sidste møde, herunder også menighedsrådsvalget.
Hvordan går det med udvalgenes udpegning af ”eksterne” medlemmer?

Kl. 20.00: Åbent møde

1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsordenen
Nyt fra kontaktpersoner og præster
De overordnede resultater af mus-samtalerne
Valg af arbejdsgruppe, 6-8 deltagere, til projektet ”Lokal kirkeudvikling”.
Referat fra møder:
Eventuelle referater
6. Fra udvalgene:
a) Eventuelle forslag
7. Hjertestarter, nyt tilbud (Bodil Munch)
8. Studietur 2012 i billig udgave?
9. Økonomi
a) Brabrand, budget 2013
10. Valg af mødeleder til næste menighedsrådsmøde
11. Henvendelser:
a) Debatmøde d. 23. april kl. 19 i Beder Sognegård om Folkekirkens fremtid.
12. Eventuelt
13. Evaluering og godkendelse af referat fra mødet
Lukket møde: Ingen punkter

Ad 1.

Tema: Vedtaget at bringe en annonce på forsiden i lokalavisen i august. Lokalavisen vil gerne lave
artikler om det kommende menighedsrådsvalg. De bedste af deres artikler og evt. kirkernes egne
artikler samles i en fælles 8-siders pjece på provstiplan, udarbejdet primært fra Hasle sogn.
Forslag til indlæg herfra: sorg- og livsmodsgruppe, stillegudstjenester, højskoleophold, rejser
diakoni:(evt. mandecafe, sangaftner) sogneaftner, personalepolitik, sogneblad m.m.

Lise Lotte har udarbejdet en liste for mulige emner til det kommende menighedsråd – denne blev
gennemgået. Nye forslag modtages gerne.
Orienteringsmøde er planlagt til mandag den 17. september 2012.
Tovholder ved valgprocessen i Brabrand er Poul Revsbech
Tovholder i Aarslev er Niels Holm-Nielsen
Ad 1.

Det blev besluttet, at menighedsrådsmedlemmerne fremover får oplyst hvad
punkterne på de lukkede møder indeholder, så man har mulighed for at forberede
sig.

Ad 2.

Intet fra kontaktpersoner
KS: møde med plejecentrene forløb positivt med gensidig orientering om aktiviteter
KS: Ingen aftengudstjenester i Årslev kirke i sommermånederne.
Der afholdes friluftsgudstjeneste igen i august måned. Præsterne undersøger hvor.

Ad 3.

Mussamtaler: Det er dejligt at konstatere, at der generelt hersker god tilfredshed
blandt kirkens medarbejdere.

Ad 4.

Kirkefondet står for projektet ”lokal kirkeudvikling” – foreslår et udvalg på 6-8
personer: Personale:1 præst KS, menighedsrådsmedlem: Anna Marie og Leif
Kerstens – vi har øvrige emner, til ”frivillige” og ”løst tilknyttede”.

Ad 6.

Kirke- og kirkegårdsudv. Spørger om en præst ønsker fast repræsentation i udvalget.
Det overvejes.
Erindring om at udvalgene skal huske at finde nye –”prøve”medlemmer.

Ad 7.

Udsættes til næste møde.

Ad 8.

Studietur: Forslag om at lave en lokal udflugt til små penge. Forslaget blev modtaget
meget positivt. Man arbejder videre med opgaven i udvalg: Birte, Lise Lotte, Birgit,
Randi, Ingelise.

Ad 9.

Årsbudget 2013 blev gennemgået af Leif Kerstens. Anlægsudgifterne efter 2013
drøftes på næste møde. Budgettet godkendt.

Ad 10.

Mødeleder næste gang: Lise Lotte, der laver dagsorden sammen med Leif Kerstens.

Ad 11.

Debatmøde den 23. april kl. 19.00. Husk tilmelding til Carl Erik, senest den 19. april.
Generalforsamling Danmarks Kirkelige Mediecenter den 26. april.
Stiftudvalget, vedr. Grøn stift – ønsker kontaktpersoner ved hvert sogn. Poul
Revsbech vil gerne være kontakperson.
Brochure om !Teologiens døgn” blev omdelt.
Tak for hilsen fra Søren Holm-Rasmussen, der er på aflastning på Møllegården.

Ad 12.

