Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd

Fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 2. april 2013 kl. 20.00
Referent:
Mødeleder:

Kirsten Stejner
Niels Holm-Nielsen

Afbud: Ove Paulsen, Klaus Ovesen, Birte Hayes
Kl.18.00: Indledning v. Esben. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde
Efter provstiets midtvejsmøde den 14. marts: Diakoni i vore sogne
Se vedhæftede filer med brev og spørgeskema
Vi udfylder ét skema for hver diakonal aktivitet hos os
(Temaet ”Ledelse af frivillige” udskydes til mødet i maj)
Kl. 20.00: Åbent møde

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

(20.00) Godkendelse af dagsordenen
(20.02) Nedsættelse af udvalg til studieturen d. 9. juni.
(20.07) Hvem deltager i hvad på Teologiens døgn?
(20.12) Fastsættelse af dato for syn af vore bygninger.
(20.15) Ideer til forbedringer af vore hjemmesider (fortsat fra sidste møde)
(20.25) Fra udvalgene:
a) Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Godkendelse af forslag til vedtægt for kirkeværgen. Fil vedhæftet
b) Andre udvalg
(20.35) Økonomi: Godkendelse af budgettal 2014 for Brabrand. Fil vedhæftet
Alle udvalgsønsker er opfyldt.
7. (20.50) Referat fra eksterne møder
a) Eventuelle referater
8. (20.55) Vigtigt nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner, præster eller andre)
9. (21.00) Henvendelser:
a) Eventuelle henvendelser
10. (21.05) Valg af indleder og af mødeleder til næste gang
11. (21.10) Eventuelt
12. (21.25) Evaluering og godkendelse af referat fra mødet
Lukket Møde: Ingen punkter.

AD 1. Dagsorden godkendt.
Ad. 2. Udvalg til studietur d. 9.juni: Bitten, Niels, Henriette.
Ad. 3. Flere mr-medlemmer deltager i forskellige programmer. Teologiens døgn er d. 5.-6. april.
Deltagerne opfordres til at tage referater fra de programpunkter, de deltager i; gerne også et par
billeder.

Ad. 4.
Dato for det årlige syn af kirker, præsteboliger og sognegård: d.24.april med start i Årslev Kirke kl.
14, Ørvadsvej kl. 15, Nordentoftsvej kl. 16., Brabrand Kirke kl. 17.00, Mandskabsbygning kl. 17.30,
sognegården kl. 18.00.
Ad. 5. Charlotte har et møde med Preben Østergaard i uge 15 desangående.
Udover det i foregående referat nævnte, ønsker vi, at der henvises til diverse relevante links.
Ad. 6.
a) Kirke-og kirkegårdsudvalget.
Vedtægten blev godkendt med udeladelse af den indskudte sætning i afsnit 3 i paragraf 2.
b) Sognegårdsudvalget ønsker at skabe i hallen flyttes til depotrum, - det overvejes endnu engang.
Hygge- og opholdshjørnet blev drøftet og udvalget ønsker at få flere med til at definere formål og
indhold. Der afholdes møde herom d. 1.maj kl. 19.00.
Udvalget kommer med forslag til indkøb af nye borde og stole til sognegården.
Økonomi: Budgettet godkendtes med en ønskelig ligning på 4.768.100 kr. Alle udvalgs ønsker er
opfyldt. – Næste år ønskes kassereren med til gennemgang af budgettet.
Bilag med udvalgenes budgetønsker vedlægges næste år.
Ad. 7.
Distriktsforeningen for menighedsråd har haft generalforsamling og ud af 7 medlemmer i
bestyrelsen besætter Vestre Provsti 4 pladser.
Ad. 8.
Præster: Morgengudstjenesten i Brabrand kl. 9.00 kører fremover med den kortere liturgi, som
kendes fra Årslev.
Ad. 9.
Årsberetning fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd.
Lærerne fra Engdalskolen holder faglige møder i sognegården i forbindelse med lock-outen.
Esben, Leif, Inger Birgitte og Kirsten har akut truffet beslutning herom på menighedsrådenes
vegne. Menighedsrådene tog beslutningen til efterretning. Anna Marie og Lise Lotte ønsker at
tilkendegive, at de ikke har været med i beslutningen.
Ad.10.
Indleder: Esben
Mødeleder: Leif.
Ad.11.
Bitten: Er det muligt at få lov til at sove i kirken, f.eks. i kulturugen? Provsten spørges. Bitten
forespørger.

