Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd

REFERAT af

fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 6. november 2012 kl. 19.00
Til stede: Leif Kerstens, Povl Revsbech, Else Marie Høy, Bodil Munch, Anna Jørgensen, Inger
Birgitte Bruhn Christensen, Ernst Justsen, Niels Holm-Nielsen, Jens Ove Christensen, Esben
Andersen, Ingelise Skole Christensen, Birte Hayes, Randi Bendix Sørensen
Afbud: Birgit Jordansen Holm-Rasmussen, Kirsten Stejner.

Referent:

Inger Birgitte Bruhn

Kl.19.00: Temamøde
Kommentarer til Sogneprofilen, som er udleveret/mailet til alle.
Vi havde en god drøftelse af mulige tiltag, baseret på udvalgte konklusioner i Sogneprofilen.
(Sogneambassadører, der byder tilflyttere velkommen, målrettede henvendelser/tiltag for
børnefamilier og ældre.)
Kl. 20.00: Åbent møde

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt.
2. Forslag til ”Sådan organiserer vi os” – forslag fra manualudvalget
Forslaget ang. de enkelte udvalg blev gennemgået og justeret, så det kan være et brugbart
redskab for nye menighedsrådsmedlemmer. Generelt kan det overvejes at det tilføjes at
sms-grupper kan oprettes, så man kan påmindes arrangementer, der har ens særlige
interesse.
3. Nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner og præster
Kontaktpersoner: Vi er blevet pålagt at finde en sikkerhedsrepræsentant for personalet. Der
arbejdes på en løsning.
Det er legalt at lade opvasken stå til næste dag efter arrangementer og aktiviteter som
menighedsrådet står bag. Der er indregnet kirketjenerhjælp til julefest, sognedag og
forårsfest.
Vores hidtidige organistvikar ønsker ikke længere at være fast vikar fra udgangen af 2012.
Præster: Har været på et inspirerende kursus i Løgumkloster i den forgangne uge.
Programmet til menighedsrådsweekenden for hele Vestre Provsti er snart på plads (22.24.2. 2013)
Provstiet har bedt os om at lave en oversigt over udnyttelsen af sognegården i 2012. Esben
er i gang med optællingen ud fra Kaboo og færdiggør den med personalet.
Fælles konfirmandgudstjeneste for Vestre Provsti i Domkirken i næste uge.
4. Gensidig organistafløsning
Møllevang, Skjoldhøj og Brabrand-Årslev sogne afløser hinanden under ferie på hverdage
og skiftes til at have ”lørdagsvagten.”
5. Fra sidste møde:
a) Lønpolitik for ansatte i Brabrand-Aarslev
Det er tilrettet sprogligt og blev vedtaget i sin nuværende form.
b) Godkendelse af byggeregnskaber
Hovedpunkterne i regnskaberne blev ridset op. Byggeregnskabet blev godkendt.

c) Forslag om betingelser for mulig honorering af menighedsrådsmedlemmer for
særlige driftsopgaver.
De to forslag blev justeret, så det præciseredes, at hvis et menighedsrådsmedlem
skal udføre en given opgave, skal der indhentes et alternativt tilbud og der skal
foreligge en opgavebeskrivelse med overslagspris. Desuden skal fakturaen
attesteres af den folkevalgte kasserer samt et andet medlem af menighedsrådet.
(Bilag med det vedtagne medfølger)
Et udvalg skal forelægge dispositioner over 50.000 kr. for menighedsrådet.
6. Udvalg til arrangement af julemødet d. 4. december 2012
Else Marie, Randi, Esben og Anna Marie tilbød at tage tjansen.
7. Folkekirken aktuelt:
a) Studiejob i kirkerne: Kan vi deltage?
Esben skal mødes med studieleder Peter Lodberg for at drøfte mulighederne d. 15.11.
8. Referat fra møder:
Eventuelle referater
Intet at bemærke.
9. Fra udvalgene:
a) Kirke- og Kirkegårdsudvalget:
1) Kloakreparationen på Brabrand kirkegård er afsluttet
Reparationen på 220.000 kr. er udført
2) Fondsansøgning om orgel ikke imødekommet
Leif sender ansøgning til endnu en fond.
b) Forretningsudvalget, Brabrand: Tilskud bevilget til Fællesrådet til juleudsmykning på
Kirkevej (3700 kr)
10. Eventuelle ideer og bemærkninger til de nye menighedsråd
En liste med tilbud om fremtidig medvirken af afgående medlemmer i forskellige
sammenhænge er udfærdiget.
11. Henvendelser:
Eventuelle henvendelser
Intet at bemærke.
12. Eventuelt
Traktement før/efter alle højmesser i Brabrand. Det er hensigtsmæssigt at lave kaffen i
sognegården. Nøgle kan lånes af kirketjener.
Julekrybbe: Vi vil gerne have en ny krybbe. Vi overvejer forskellige muligheder.
Skal juletræet i kirken nødvendigvis være så stort, når vi har et stort træ udenfor?
God idé at samle børnene i koret til højmessen og lave lidt for dem.
13. Evaluering og godkendelse af referat fra mødet
Lukket møde:
1. Kontaktpersonerne: Forslag vedr. lønkrav

