Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd

Referat af fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 4. september 2012 kl. 19.00
Til stede: Leif Kerstens, Povl Revsbech, Else Marie Høy, Bodil Munch, Anna Jørgensen, Anna
Marie Jensen, Lise Lotte Andersen, Birgit Jordansen Holm-Rasmussen, Kirsten Stejner, Inger
Birgitte Bruhn Christensen, Ernst Justsen, Niels Holm-Nielsen, Jens Ove Christensen, Esben
Andersen, Ingelise Skole Christensen, Birte Hayes, Randi Bendix Sørensen
Afbud: Ove Reifenstein

Åbent møde
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen godkendt med den tilføjelse at bilaget til punkt 8 ikke er nået ud til alle.
2. Menighedsrådsvalget 2012:
a) Forslag til program for orienteringsmødet den 17. september 2012:
Kl. 18.00 valgflæsk
Kl. 19.00 orienteringsmøde:
Indledning: sogne-kommuner-regioner
Power point over vores aktiviteter, Preben Østergaard
Økonomioversigt hovedtal fra regnskab 2011 – budget 2013
Fremtiden: Et godt kirkeliv i Brabrand og Årslev
Kl. 20.15 opstillingsmøder

Forslaget blev vedtaget. Ideer til ”Fremtiden, et godt kirkeliv” blev drøftet. Vi kunne f. eks.
tage fat i fornyelsen af udvalgene med eksterne medlemmer, lokal kirkeudvikling, hvordan
vi kan styrke lokalsamfundet som kirke.
Årslev har 5 mulige kandidater og 1 suppleant.
Brabrand har 8 kandidater på bedding og 1 suppleant. Vi skal alle sammen ud og snakke
med folk om at komme til orienteringsmødet.
3. Plan for debat om Diakoni i Brabrand og Årslev
Bilag: Oplæg om det diakonale arbejde i Brabrand Årslev sogne, Karen Sølvsten
Menighedsrådet har læst Karen Sølvstens store arbejde, og glæder sig til at høre hvad det
videre udmønter sig i. Diakoniudvalget arbejder videre på de næste 2 møder og laver et
oplæg til de nye menighedsråd.
4. Nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner og præster:
Frank Kirchwehm har fået en stilling som graver i Søften-Foldby, hvorfor han desværre ikke
skal arbejde her længere. Susanne Sørensen skal på kursus i betjening af hjertestarter.
Præsterne: Sogneudflugt til Tange Sø og Grønbæk Kirke med 35 deltagere d. 5.9.
Nyt embedsboligcirkulære; nogle ting er mere pragmatiske, men der lægges i øvrigt op til at
der kun er syn hvert andet år. Er det en god idé?
Vi har startet med nye konfirmander op. Nye minikonfirmander skal snart begynde. Berit
Hougaard kan desværre ikke i år, så der skal findes en ny underviser.
5. Fra udvalgene:
Oplevelsesudvalget: Som målbart mål vil vi bestræbe os på at lave arrangementer mere
dialog- og fællesskabsorienterede.
Desuden har oplevelsesudvalget besluttet sig for at fortsætte med højskoleuger hvert andet
år, mens sognerejserne måske skal nytænkes som en kort oplevelsesrejse i Danmark.
Efterhånden har alle udvalg skrevet målbare mål for udvalget ned. Hver gang der holdes
møde i udvalgene skrives målet i indkaldelsen, så fokus fastholdes.

6. Brabrand kirkegård:
Skader på kirkegården i forbindelse med skybrud.
Der blev udleveret et bilag fra kirkeværge Poul Christensen.
Skybruddet forårsagede vand i våbenhuset i Brabrand Kirke og 15 cm vand i kælderen. En
affugter har været i gang.
På kirkegården er 51 gravsteder berørt. En del af det er allerede udbedret ved en stor og
flot indsats fra personalets side. Kloaksystemet er ikke i orden. Rørene som ligger 5 m
nede i jorden skal skiftes ud. Det er muligvis en forsikringssag. Provstiet underrettes med
kirkeværgens orientering.
7. Orientering:
Nyt telefonsystem sat i drift efter 3 døgns ihærdig indsats. Telefonnumrene er de samme,
men nu er der også lokalnumre. Når telefonen er lukket, er telefonsvareren sat til. Den
årlige telefonudgift falder, derfor er det sat i værk allerede i år.
Maleren er færdig med børnehjørnet i kirken.
Skærmene i den østre side af kirken satte ud til konfirmandindskrivning. En fordelerbox
skiftes ud i denne uge.
8. Beslutningsforslag vedr. betingelser for honorering af MR-medlemmer for særlige
driftsopgaver. Se udsendt mail fra Esben Andersen
Da alle ikke har fået tilsendt beslutningsforslaget træffes der ingen beslutning på dette
møde. Esben orienterede om lovgivningen.
Punktet overføres til næste menighedsrådsmøde.
9. Større projektor og lærred i K1 til sogneaften den 20. september
Vi kan låne/leje os frem til sogneaftenen. Kirsten laver en forsøgsopstilling d. 7.9.
Sognegårdsudvalget opfordres til at sætte indkøb af nyt, stort lærred på budgettet i 2013.
10. Valg af mødeleder til næste menighedsrådsmøde
Niels Holm-Nielsen er mødeleder d. 2. oktober
11. Henvendelser:
Ingen eventuelle henvendelser
12. Eventuelt
Vi kunne godt bruge en megafon til større arrangementer.
Indkøb af møbler til børnehjørnet behandles af kirke- og kirkegårdsudvalget d. 5.9.
13. Evaluering og godkendelse af referat fra mødet
Lukket møde: Ingen punkter

