Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd
REFERAT af
fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 5. februar 2013.
Til stede: Lise Lotte Andersen, Ingelise Skole Christensen, Anna Marie Jensen, Leif Kerstens,
Bitten Vad Nedergaard, Ove Paulsen, Charlotte Nebel Pedersen, Mette Vadstrup, Inger Birgitte
Bruhn Christensen (referent), Esben Andersen, Niels Holm-Nielsen, Henriette Linde, Birte
Hayes, Ernst Justsen, Gerda Jensen, Bente Madsen
Afbud: Klaus D. Ovesen, Kirsten Stejner, Randi Bendix Sørensen
Referent:
Mødeleder:

Inger Birgitte
Niels

Kl.18.45: Temamøde
Forberedelser til kursusweekenden d. 22.-24.februar
a)
Aftaler om kørsel til og fra Grenaa. Chauffører og passagerer blev koblet sammen
på bedste vis. Vi kan indkvarteres fra kl. 16, programmet begynder kl. 17
b)
Gruppearbejderne om ”De fire spor i sognet”: Hvem deltager hvor?
Vi finder ud af det derude.
c)
Gruppeeftermiddagen: Deltagerfordelingen til workshops
Det er blevet fordelt.
d)
Sognemessen: Hvilke emner skal vi præsentere? Hvordan?
Fladskærme, hvordan fungerer de? Billeder i kirken
Sognebladet; der fortælles om ideerne
Planche: Mandecafé, Sorg- og livsmodsgrupper, 3K, Sangaftener (incl papir, der
deles ud)
Ove er koordinator og samler det med hjælp fra Charlotte. (deadline: tirsdag i
uge 8)
e)
Erfaringsudvekslingen søndag kl. 10.45-11.45.
Vi fortæller hver især, hvordan vi er blevet inspireret i weekenden. (kortfattet)
f)
Andre emner
Kl. 20.00: Åbent møde
1.
Dagsordenen blev godkendt
2.
Aarslev-møde: Godkendelse af, at Randi Bendix Sørensen udtræder og Gerda Jensen
indtræder i menighedsrådet.
3.
Nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner og præster: Intet nyt fra
tillidsrepræsentant. Kontaktperson: Susanne Sørensen har været på lovpligtigt
kursus som arbejdsmiljørepræsentant. Menighedsrådet godkendte, at Lea Iversen
fortsætter endnu et år på Kirkemusikskolen.
Vi har fået en henvendelse om arbejdsprøvning, som vi desværre ikke kan
imødekomme i denne omgang, da vi mangler ressourcer til at give den
nødvendige støtte og indføring.
Præster: Esben fortalte at der er sendt 118 invitationer ud til brudepar om
valentins-gudstjeneste og 250 indbydelser til fastelavnsgudstjeneste. Kirsten har
ansat en medhjælp til minikonfirmandundervisning.
4.
Fra sidste møde:
a)
Forslag til vilkårene for studiejob hos os v/ præsterne. Punktet udskydes til
mødet i maj.
b)
Børneattester: Hvem er omfattet? Hvad har vi? Hvem organiserer resten?
De skal indhentes for både frivillige og ansatte. Kontaktpersonerne sørger for at
alle ansatte har indhentet børneattest. De enkelte udvalgsformænd sørger selv for
at det bringes i orden for de frivillige. K-klubbens ledere er engagerede gennem
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d)

e)
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KFUM/K. IBB kontakter KFUM/K og spørger til deres procedurer. Når børneattester
er indhentet, opbevares de på kirkekontoret.
Personaleledelse hos os. Fortsat drøftelse.
Vi tager spørgsmålet op i oktober, og laver inden da (sept.) en beskrivelse af,
hvad vi forestiller os af opgaver for en daglig leder/kontaktperson, så der kan
tages stilling på et mere kvalificeret grundlag.
Ad. regler for brug af Sognegården: Frivilliges betaling for deltagelse i
arrangementer?
Vi påskønner de frivilliges store indsats ved frivillighedsarrangementet. Ved øvrige
arrangementer skal der fortsat betales for kaffe mv.
Velkomstpakke: Skal vi lave den alene – eller også for andre foreninger?
Præsterne sætter en lille pakke sammen; med Sognebladet, et par foldere, et
brev og evt en cd med pigekoret. Omdelere af Sognebladet kan måske være
behjælpelige med at fortælle, hvor der er flyttet nye ind. Præsterne deler det ud.
Vi arbejder i første omgang videre med vores eget og kobler os måske senere på
Brabrand Fællesråds initiativ.
Forslag om valg af Klaus D. Ovesen som vor arbejdsgiver-sikkerhedsrepræsentant.
Klaus blev valgt.
Ajourføringer af udvalgssiderne i ”Sådan organiserer vi os” mailes til Lise Lotte
Andersen
Referat fra eksterne møder
Sparringsmødet i provstiet d.21. januar
Evaluering af kampagnen om menighedsrådsvalg. Teologiens plads i MR-arbejdet.
Opsamling på planlægningen af Grenå-weekenden.
Fra udvalgene:
Eventuelle kommentarer
B&U-udvalget opfordrer til at komme med gode idéer til udstilling af
børnetegninger i kirkerummet.
Serviceudvalget: Det er vedtaget at der skal serveres kaffe ved hver
gudstjeneste. Hele menighedsrådet hjælper til med at finde kaffeværter.
Studietursudvalget er pt kun Bitten; men der skal nok komme flere medlemmer!
Henvendelser:
Festkirken (i Aarhus Festuge) søger tilskud på 1.000 kr. Vi bevilligede pengene.
Eventuelle andre henvendelser: Ingen
Valg af mødeleder til næste gang: Esben Andersen
Eventuelt: Kaffen, vi drikker, er bæredygtig kirkekaffe, som er lidt dyrere end andet
kaffe. Skal vi fortsætte med den? Skal vi blive bedre til at kommunikere det ud?
Opfølgning på temalørdag efterlystes. Hvordan arbejder vi videre på vores vision?
Der kommer snart et referat ud.
Evaluering og godkendelse af referat fra mødet

Lukket Møde: Ingen punkter.

