Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd
Referat af

fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 12. juni 2012 kl. 19.00
Referent:
Mødeleder:

Esben Andersen
Lise Lotte Andersen

Til stede: Niels Holm-Nielsen, Ernst Justsen, Randi Bendix Sørensen, Leif Kerstens, Esben Andersen,
Ingelise Skole Christensen, Jens Ove Christensen, Lise Lotte Andersen, Anna Jørgensen, Povl Revsbech,
Anna Marie Jensen, Bodil Munch, Inger Birgitte Bruhn, Ove Reifenstein og Kirsten Stejner.
Afbud: Birgit Jordansen, Birte Hayes.
Fraværende:
Gæstedeltager: Mathias Kærup.

Kl. 19.00: Temamøde
Hvordan fremmer vi en konstruktiv fornyelse af menighedsrådsarbejdet?
Fortsættelse af drøftelserne fra sidste møde, herunder også menighedsrådsvalget.
1. Udvalgenes udpegning af ”eksterne” medlemmer
2. ”Stillingsannoncer”: Kompetenceprofil for særlige jobs?
3. Tilbagemeldinger vedr. ekstern, bred søgning
4. 1 udviklingsmål pr. udvalg pr. år (inkl. evaluering af betydningen for de involverede m.v.)
5. Brainstorming: At se hinanden som talenter
6. Manual for vore menighedsråd. Se medsendte bilag. 1 skema pr. udvalg udfyldes.
Kl. 20.00: Åbent møde

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsordenen
Nyt fra kontaktpersoner og præster
Orienterings- og valgmøde den 17. september 2012
Plan for provstesyn af vore bygninger den 7. juni 2012
Fra sidste budgetgodkendelse: Anlægsønsker 2014-2016
Referat fra møder:
1. møde om ”Lokal Kirkeudvikling”
Teologiens døgn
7. Fra udvalgene:
a) Oplevelsesudvalget:
Nyt medlem – Lørdagshøjskolen 2012 – Kulturugen 2012
b) Evt. fra andre udvalg
8. Hjertestarter, nyt tilbud (Bodil Munch)
9. Studietur 2012 i billig udgave?
10. Økonomi:
Orientering fra Esben om honorering til menighedsrådsmedlemmer for særlige ydelser
11. Valg af mødeleder til næste menighedsrådsmøde
12. Henvendelser:
Eventuelle henvendelser
13. Eventuelt
14. Evaluering og godkendelse af referat fra mødet
Lukket møde: Ingen punkter
TEMAMØDE
Inden mødet blev det d.d. bisatte mmenighedsrådsmedlem Søren Holm-Rasmussen mindet med
et minuts stilhed.

AD 1.
Oplevelsesudvalg: Anna Kathrine Mouridsen & Inge Tougaard indtræder.
Børne- og ungdomsudvalget har to følere ude.
Aktivitetsudvalget har ikke gjort noget endnu, men sætter temaet på til næste udvalgsmøde.
AD 2.
Esben fremlagde nogle ideer til personlige ansvarsområder i MR, fx annonceansvarlig, sognegårdsvært,
menighedskontaktperson, miljøforkæmper, diakoniansvarlig, uddannelsesansvarlig, B&U-ansvarlig.
Ideen betragtes som god, så vi arbejder videre med den, også med tanke på det kommende MR-valg og det forhold, at
hvert MR-medlem fremover skal besætte færre udvalgspladser. Manualudvalget tilbød at prøve at arbejde lidt videre
med /sætte kød på ideerne til næste MR-møde. Leif understregede vigtigheden af, at personlige områder er et
supplement og understøttelse til udvalgstrukturen, men ikke indebærer nye kompetencer.
Til de konkrete stillingopslag fra provstimødet har Esben nogle enkelte forslag til formuleringer, som eftersendes skriftligt
til senere drøftelse.
AD 3. Opfølgning vedr. ekstern bred søgning:
Der er godt gang i samtaler - og indtil nu med overordnet positive signaler.
AD 4. Udskudt
AD 5.
Liselotte foreslog at tage en runde af og til med drøftelse af personlige styrker hhv. nye opgaver, man har lyst til at prøve.
Leif nævnte også, at hvis én viser sig rigtigt god til fx at træffe aftaler med foredragsholdere i ét udvalg, kan det også
bruges i et andet udvalg. Kirsten mente, at det nok var dårlig timing at gøre dette nu, hvor vi er i afrundingen af en MRperiode. Niels syntes, det var en god ide at gøre – fremadrettet. Leif mente, at vi skulle opgradere os så meget som
muligt også inden MR-valget, hvilket Kirsten var principielt enig i. Jens Ove fremhævede sammenhængen med at få
manualen (pkt. 6) på plads som grundlag for at vælge sine opgaver.
AD 6.
Manualudvalget fremlagde udkast til manual, hvor oplægget faktisk er det enkle, at formanden for det enkelte udvalg i
første omgang kan udfylde det foreslåede skema. Så kan det altid senere udbygges/justeres efter behov i de enkelte
udvalg, idet tanken dog fortsat er, at det skal give et meget kort og enkelt overblik over de enkeltes udvalgs opgaver.
Udvalgsformændene bedes udfylde og aflevere hver deres skema inden 8. maj kl. 15 – i Leifs dueslag.

ÅBENT MØDE kl. 20
AD 1.
Godkendt.
AD 2.
Fra kontaktpersonerne intet.
Fra præsterne:
a. Skole-Kirke-Dag for de fire 2.klasser på skolen afholdes 15. maj.
b. Sogneudflugt 5/9 til Tange Elværk Energimuseet, Kongensbro Kro og Grønbæk Kirke.
MR forespørges om mulighed for at dække både bus og et underskud på 15 kr. pr. delt., så prisen pr. deltager
kan holdes på 150 kr. Bevilget.
c. Høstgudstjeneste og sognedag bliver pga. kulturugen m.v. først d. 30/9 i år. Godkendt.
d. Friluftsgudstjenesten foreslår præsterne i år holdt 24/8 på arealet ved Roklubben. Povl bistår med at få kontakt
til klubben.
e. Matias Kærup er i præstepraktik ved Inger Birgitte og deltog som led heri i MR-mødet, såvel som han skal til
plejehjemsgudstjeneste i morgen.

AD 3.
Vedr. MR-valget 2012 kan Brabrand vælge 10 MR-medlemmer og Sdr. Aarslev 5. Hvis man vælger at slå rådene
sammen, skal der vælges mellem 10 og 15. Or.- og valgmøde 17/9.
Leif nævnte endvidere det lovpligtige årlige menighedsmøde og muligheden for evt. at kombinere de to møder. Dette
blev vedtaget.
AD 4.
Esben orienterede om provstesyn 7/6, som af koordineringshensyn planlægges at begynde med de to præsteboliger kl.
12 og 13, Brabrand Kirke fra kl. 14, Sognegården fra ca. 15.30 og Aarslev Kirke fra ca. 16.30. Mere præcis skriftlig plan
fremsendes snarest fra provstiet.
Ad 5.
Fortsat drøftelse af anlægsønsker:

I meningsudvekslingen var delte meninger især vedr. tanken om at udvide lokal M på bekostning af lokale G, der dermed
vil blive nedlagt og vedr. det påtænkte orgelforbedringsprojekt til 1,5 mio. kr. Omvendt var bred enighed dels om
nødvendigheden af at stenene på kirketaget udskiftes inden for en overskuelig årrække og det ønskelige i, at
farveplanen for sognegården færdiggøres inkl. udskiftning af de resterende fliser, når det er muligt.
De ønskede beløb til langtidsplanen for 2014-2016 fastholdes, dog så der skelnes klart mellem nødvendige opgaver hhv.
ønsker til forbedring. Kirsten Stejner markerede endvidere, at hun personligt ikke kan tilslutte sig det foreslåede
orgelforbedringsprojekt til 1,5 mio. som udtryk for den rigtige prioritering af kirkeskattemidlerne.
Ad 6.
a. Første konference i Aarhus-netværket af Projekt Lokal Kirkeudvikling 22/4 var med deltagelse af 6 repræsentanter for
Brabrand-Aarslev, idet der stadig mangler én personalerepræsentant og én med løsere tilknytning (helst én i den yngre
aldersklasse). Indledningskonferencen fokuserede på at præsentere projektet og give arbejdsgrupperne to redskaber i
det videre arbejde – hhv. aktiv lytning og at lære at ”grave guld” i sit sogn.
På næste konference indledes det egentlige arbejde med sigte på at udvikle en langtidsplanlægning i sognet, og vores
lokale arbejdsgruppe har møde igen på tirsdag d. 8/5.
b. Teologiens døgn: Anna Marie var med til den meget festlige åbning fredag aften samt to foredrag på Kvindemuseet,
heraf det ene om de 12 engle samt et foredrag af Doris Ottesen om ”Dinas bog” af Wassmo. Lørdag endvidere et oplæg
om kvindens ritualer set i et kvindeperspektiv v/ Ulla Morre Bidstrup. Senere igen Ottesen samt salmemarathon og ”Fra
Harald Blåtand til Manu Sareen” samt til afslutningen – et imponerende arrangement og ganske gratis!
Povl Revsbech så bl.a. film med titlen ”Evangeliet iflg. Clinten (Eastwood) + midnatsgudstj. I Domkirken mv/
korshærspræst Jørgen Lasgaard og musik af U2.
Anna Jørgensen havde været på spændende byvandring med Peter Lodberg fra fortid til Ungdomskirken og
spiritisterne i smøgen – med ca. 50 delt.
Leif K. fandt også programmet overordnet fantastisk og varieret og alt, han selv havde deltaget i, af høj kvalitet, bl.a.
fredag aften på Cafe Hack bla. med Kjeld Holm om Sløk og Mogens Lindhardt om sin far. Lørdag ,morgen samme sted
fortalte Ole Jensen blændende om Løgstrup.
Fantastisk arrangement, som meget anbefales til næste gang…
Ad 7.
a) Oplevelsesudvalg – ud over de skriftlige referater blot at vi i kulturgen byder ind onsdag med en kirkegårdsvandring v/
Sv. E. Christiansen fra Lokalhist. Arkiv samt den annoncerede sogneaften om ”Hævnen” og en påtænkt
afslutningskoncert 23/9. Bodil Munch kunne videre oplyse, at vi åbner kulturugen med en meget spændende
maleriudstilling v/ Birgit Gjødvad.
Ad 8.
Hjertestarter, nyt tilbud – er tidligere besluttet til anskaffelse næste år, men nu foreligger et yderligere rabattilbud, hvis vi
anskaffer i år = 100 kr. lavere i abonnement pr. år + gratis skiltning og vægholder. Udendørs skab koster 1.665, men kan
så fås med tilsvarende rabat = 1.200. Tilbuddet er ekstraordinært forlænget til dags dato til anskaffelsespris rabatpris
3.900 i abonnement pr. år = samlet 5.100 kr. i år. Godkendt.
Ad 9.
Udvalget vedr. billig studietur 2012 mødes 8. maj.
Ad 10.
Esben orienterede ud fra Preben Espersens kommenterede ”Lov om Menighedsråd med kommentarer” 1994 om de
præmisser, der efter hans opfattelse kan muliggøre en gyldig beslutning i samme retning som den ellers trufne på
martsmødet under lukket pkt. 2. De præmisser, Esben anførte, er: 1) Beslutningen skal træffes på et åbent møde. 2) Der
skal før et arbejde bestilles foreligge en beskrivelse og en overslagspris, der så vidt muligt tjekkes med et alternativt
tilbud. 3) Hver faktura skal forelægges menighedsrådet, således at der er fuld åbenhed.
Det besluttedes, at Esben inden næste møde fremlægger et skriftligt forslag til beslutning, som kan vedtages til
erstatning for beslutningen i marts, samt at Sognebladsudvalget videre fremlægger en konkret beskrivelse af arbejdet
samt overslagspris til mulig aftjekning med alternativt tilbud.
Ad 11.
Povl valgt som mødeleder til mødet 12/6.
Ad 12.
Indkaldelse til ord. GF i Bra. Fællesråd 30/5 kl. 19.30 på Lokalcenter Brabrand. Deltagere ud over Liselotte efterlyses.
b. Henv. om Luciaindsamling fra Danmission (salg af skrabelodder) – ikke vedtaget, men åbent for præsterne at tage op.
c. Kirkefondets udvalg i Aarhus Stift arr. Pilgrimsvandring 16/6 Brabrand-Tilst-Skjoldhøj (tilm. 9/6 til torn@km.dk)
Ad 13.
Anna spurgte efter suppleant for Søren Holm-Rasmussen. Else Marie Høy er næste suppleant på listen. Beslutning på
næste møde. På næste MR-møde skal endvidere vælges ny folkevalgt kasserer.

