Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd.
Referat af

Fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 8. januar 2013 kl. 18.45
Referent:
Mødeleder:

Ingelise Skole Christensen
Leif Kerstens

Dagsorden.

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Vedr. mail af 18. december:
Eventuelle kommentarer til a) referat af udvalgs-konstitueringsmødet d. 11. december 2012
b) plan for servicefunktioner 2013
Godkendelse af brev om og møde med vort personale d. 5.februar kl. 17.
3. Nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner og præster
4. Bekræftelse af tidligere vedtagelser:
a) Lønpolitik for ansatte i Brabrand-Aarslev
b) Personalepolitik for Brabrand og Sdr. Aarslev kirker
c) Gavepraksis vedr. personale og menighedsrådsmedlemmer
(Kopier af materialerne sendes pr. brev til de nyvalgte medlemmer).
5. Fra det konstituerende menighedsrådsmøde:
a) Regler for brug af sognegården
Menighedsrådsmedlemmer deltager uden betaling i sogneaftener og koncerter. Personale deltager
uden betaling i sogneaftener og koncerter samt låner sognegården til private formål, når der er plads.
Lokale foreninger lejer lokale i Sognegården for kr. 500,-, når der er plads. Brabrand Sangkor synger i
kirkerne 2 gange pr. år, låner lokale i Sognegården 1 aften om ugen og modtager et årligt tilskud på
kr.5.000,-. BIF låner lokaler 1 formiddag om ugen til ældregymnastik.

b) Menighedsrådsmødernes indledning
Teologiens plads i rådsarbejdet. Ny form for indledning? Forslag v. Esben Andersen.

c) Brugere af it-kalenderen KaBoo
6. Referat fra eksterne møder: Eventuelle referater
7. Fra udvalgene:
a) Diakoniudvalget.
Kommentarer og vedtagelser til udvalgets status, se mail af 19.decemb

b) Eventuelle kommentarer fra andre udvalg
8. Studiejob i kirkerne. Kan vi deltage?
9. Personaleledelse. Hvordan? (Skal vi have en daglig leder?)
10. Henvendelser:
a) Folkekirkesamvirket
b) Eventuelle andre henvendelser
11. Økonomi: Fremlæggelse af revisionsprotokollat, som er uden bemærkninger.
12. Eventuelt
13. Evaluering og godkendelse af referat fra mødet
Lukket Møde: Ingen punkter.
Til stede: Lise Lotte Andersen, Ingelise Skole Christensen, Anna Marie Jensen, Leif Kerstens, , Bitten Vad
Nedergaard, Klaus D. Ovesen, Ove Paulsen, Charlotte Nebel Pedersen, Mette Vadstrup, Kirsten Stejner,
Inger Birgitte Bruhn Christensen (referent) og Esben Andersen, Niels Holm-Nielsen, Henriette Linde, Birte
Hayes, Ernst Justsen, Randi Bendix Sørensen, Gerda Jensen
Afbud: Bente Madsen.

ad 1.

Dagsordenen blev godkendt.

Temamøde:

Gudstjenesten drøftedes, herunder: kirkekaffe, læsninger, musik, inddragelse af grupper
i sognet, f.eks. mandegruppen, sognecafeen, sangaftenkredsen, litteraturkreds,
konfirmander etc., samt tidspunkter og om der skal være gudstjeneste i begge kirker hver
søndag.

Skal vi have spørgeskema til kirkegængerne om hvorfor de kommer til gudstjenesten?
Gruppeinterview? Spørgeskema i sognebladet? Skal kirkegængerne tælles?
Et-års målet: At arbejde for at få flere til gudstjeneste og via kontaktpersonen bede
personalet tælle kirkegængere, med oplysning antal dåb ved gudstjenesten. Det blev
besluttet at forsøge at inddrage de forskellige ovennævnte grupper til aktiv deltagelse i
gudstjenesten.
Ad 2.
Ad 3.

Godkendt.
Indbydelse til temadag og kontaktmøde godkendt og udleveres til personalet i morgen.
IBB har været på kursus i praktikvejledning.
Minikonfirmanderne startes op efter vinterferien.
Der mangler gode klapstole til julegudstjenesterne og konfirmation– ønske: 20-25 stk.
Kirke- og Kirkegårdsudv. Sætter det i værk.
Esben: 128 tilmeldte præster og menighedsrådsmedlemmer til weekenden i februar.
Der er ca. 100.000 deltagere i sognegårdsarrangementer i hele vort provsti hvert år.

Ad 4.

Personalepolitik: Hæftet justeres/revideres af udvalget.
Gavepraksis: Det bør tilføjes: Julegaver til de ansatte – Afskedsgaver til afgående
menighedsrådsmedlemmer.
Lønpolitik: godkendt

Ad 5.

a) Regler godkendt.
b) Indledningen til mødet ændres forsøgsvis, så medlemmerne kommer med indlæg på max. 5 min.,
Præsterne tager de 3 første gange.
c) Orientering om brug af KaBoo. Kursus for tilmeldte den 19.2 kl.16-17.30 i Sognegården K2.

Ad 6.

Intet nyt.

Ad 7.

a) godkendt.
b) intet nyt

Ad 8.

Esben Andersen orienterede om vilkårene for studiejob i kirkerne. Præsterne udarbejder et forslag til
næste møde.

Ad 9.

Esben Andersen introducerede tanken om en daglig leder. Vi genoptager punktet ved næste møde.

Ad 10.

a) EA er kontaktperson for Folkekirkesamvirket
b) Orientering om Landsforeningen/distriktsforeningen. Generalforsamling. Onsdag den 27.2.2013 kl.
19.00 i Johannesgården. Bitten deltager.

Ad 11.

Revisionsprotokollatet underskrives af henholdsvis Brabrand og Sdr. Årslev menighedsråd.

Ad 12.

Fredag-Lørdag, 5-6 april: Teologiens døgn i midtbyen. Bitten orienterede.
9-12. maj: Danske Kirkedage i Ålborg. Tilmeldingsfrist 1.4.13. pris for alle dage: kr. 500.
Lise Lotte: Børneattester. Emnet tages op ved næste møde.
Kirsten: Lyset på kirkegården bør slukkes i dagtimerne.
Ernst: Dørene bør være lukket, når vi forlader lokalerne a.h.t. evt. brand.
Niels: Vintermøde i Årslev kirke 3.2. Chr. Mejdahl prædiker og holder foredrag.

