Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd

Fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 7. maj 2013 kl. 20.00 (18.45)
Mad og service:
Referent:
Mødeleder:

Ingelise og Birte (p. g. a. afbud fra Anna Marie og Charlotte)
Ove
Leif

Til stede: Lise Lotte Andersen, Ingelise Skole Christensen, Leif Kerstens, Bitten Vad
Nedergaard, Ove Paulsen, Mette Vadstrup, Inger Birgitte Bruhn Christensen, Esben Andersen,
Niels Holm-Nielsen, Henriette Linde, Ernst Justsen, Gerda Jensen, Bente Madsen, Kirsten
Stejner.
Afbud: Anna Marie Jensen, Charlotte Nebel Pedersen, Birte Hayes, Klaus D. Ovesen.

Kl.18.00: Indledning v. Esben. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde
Ledelse af frivillige. Oplæg v. Esben. Derefter debat.
Kl. 20.00: Åbent møde
1. (20.00) Godkendelse af dagsordenen
2. (20.02) Velkomstpakke
Oplæg fra tekst-og billedudvalg samt designudvalg om folderen
3. (20.10) Bittens forespørgsel om mulighed for overnatning i kirkerne
4. (20.15) Referater fra Teologiens Døgn
5. (20.20) Ideer til forbedringer af vore hjemmesider (kort orientering)
6. (20.30) Fra udvalgene:
a) Sognegårdsudvalget: ”Caféhjørne” (fra sidste møde)
b) Diakoniudvalget: Frivillighedsdagen flyttes til 12. september 2013.
c) Andre udvalg
7. (20.40) Økonomi: De printede budgetter 2014 udleveres
8. (20.45) Referat fra eksterne møder
a) Eventuelle referater
9. (20.55) Vigtigt nyt fra tillidsrepræsentant, kontaktpersoner, præster eller andre
10. (21.00) Henvendelser:
a) Folkekirkeinfo etablerer Nyt forum for kommunikationsfolk i Aarhus Stift
b) Kirkens Korshær søger fadderskab til sit lokale arbejde
c) Danmissions Stiftsbestyrelse søger tilskud til sit arbejde
d) Aarhus Stift holder Åbent hus tirsdag d. 21. maj kl. 13-17, Dalgas Avenue 46
e) Invitation til kirkevandring i Gl. Aaby tirsdag d.11. juni kl. 19
11. (21.15) Valg af indleder og af mødeleder til næste gang
12. (21.20) Eventuelt
13. (21.30) Evaluering og godkendelse af referat fra mødet
Lukket Møde: Ingen punkter
Ad 1. Til pkt. 5 tilføjes telefonsystem. Til pkt. 10 føjes KM frist for svar på høring.
Ad 2. Designudvalget anbefaler kvadratisk format. Brødtekst antikva. Overskrifter grotesk. Der var ikke resultater fra
tekst- og billedudvalget. Der overvejes cd til indlæg i pakken med blandet indhold indsunget af egne kor.

Ad 3. Der er ingen juridiske bestemmelser, der forbyder det. Forsikringsmæssigt er de enkeltes forsikringer dækkende,
bortset fra tab af løsøre. Overnatning godkendes. Åbnes for pigespejderne under ledernes ansvar.
Ad 4. Inger Birgitte refererede forestillingen ”Mirakler” med Frederiks Flyverdragt. Oplevelsesudvalget har bedt Inger
Birgitte engagere Frederiks Flyverdragt til kulturugen. Esben berettede om en oplevelse, der ikke blev til noget. Bitten
fortalte om flere positive oplevelser. Leif nævnte et foredrag om tre kulturrevolutioner, hvoraf de to første havde været
ledet af teologer, den nuværende revolution er uden teologer og dertil umenneskelig.
Ad 5. Hjemmesiden kører på et ældre program. Problemerne søges løst ved overgang til Word Press. Det vil koste
19.500 kr. + 18.000 kr. for slides-program og læsbarhed for smartphones. Der undersøges forskellige muligheder og
samspil med Kaboo. Beløbene er uden moms. Vores scalesystem, overgår til TDC og administreres af dem. Beløb:
4.900 kr.
Ad 6. Sognegårdsudvalgets planer om Caféhjørne blev godkendt. Fladskærm med informationssystem genoptages på
næste møde.
Ad 7. Budget 2014 med kommentar blev udleveret.
Ad 8. Bitten orienterede om sin forestående deltagelse i LMs årsmøde.
Ad 9. Kontaktpersonen orienterede om påbegyndte MUS-samtaler. Sogneudflugt til Utzon-centret og Gug Kirke 5.
september kl. 12 til 18. Kirsten orienterede om 14 minikonfirmander.
Ad 10. a: Ingelise deltager. b: Fadderskabets art undersøges af diakoniudvalget til næste møde. c: Afslag. d: Anbefales.
e: Anbefales. f: Følgebrev fra KM om høringen om forslag til styringsreform. På næste møde afgøres om vi skal afgive et
høringssvar.
Ad 11. Bitten indleder. Liselotte mødeleder.
Ad 12. Lærerne takker for at de kunne mødes i Sognegården under lockouten. Michael har takket for gaven til sin
fødselsdag.

