Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd

Fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 4. juni 2013 kl. 20.00
Referent:
Mødeleder:

Esben Andersen
Lise Lotte Andersen

Kl.18.00: Indledning v. Bitten. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde
Diakoni – udvikling. Oplæg v. Kirsten
Kl. 20.00: Åbent møde
1. (20.00) Godkendelse af dagsordenen
2. (20.02) Skal vi afgive høringssvar til MiLiKi om forslag til styringsreform?
(Jfr. oplæg på sidste møde)
3. (20.10) Info fra Diakoniudvalget om Kirkens Korshærs fadderskabs-ansøgning
4. (20.15) Rapport fra synene på vore bygninger
5. (20.20) Ideer til forbedringer af vore hjemmesider (nyt projektforslag)
6. (20.30) Fra udvalgene:
a) Sognegårdsudvalget: Fladskærm med informationssystem til sognegården
b) Andre udvalg
7. (20.40) Økonomi: a) Provstiudvalget har godkendt budgetter 2014
b) Koda-abonnementsordning vedr. koncerter (Se nyt Mr-Blad, juni, s.37)
c) Godkendelse af honorering til Leif Kerstens for Sognebladskoordination-arbejde (2 bilag)
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) Ulla Wittenburg søger tilskud på1.000 kr. til indspilning af samtlige salmer i Den
Danske Salmebog til streaming på internettet
b) Eventuelle andre henvendelser
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
Til stede: Lise Lotte Andersen, Charlotte Nebel Pedersen, Leif Kerstens, Bitten Vad
Nedergaard, Birte Hayes, 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, Bente Madsen, Ingelise Skole Christensen, Klaus D. Ovesen.

Temamøde om diakoni kl. 19-20: Efter oplæg fra Kirsten om nuværende diakonale aktiviteter
gruppearbejde om nye diakonale ideer, hvorfra ressourcer hertil kan hentes samt hvilke
arbejdsopgaver vi kan samarbejde med andre sogne om. Generelt kunne grupperne ikke inden for

tidsrammen nå længere end til de nye ideer, selv om de øvrige spørgsmål er både relevante og
væsentlige!
Mulige nye ideer:
- Home Start (tidsbegr. støtte til småbørnsfam. af erfaren ”husmor”)
- juleaften eller promovere Gellerup Kirkes juleaften
- frivillig kirkebilsordning om søndagen (inkl. tlf. forespørgsel)
- opgradering af sognecafé/besøgstjeneste
- telefonkæde inkl. en tovholder
- teenklub, evt. i samarbejde med KFUM&K e. lign.; dvs. m/ unge ledere
- eller knytte til Klubben på skolen med tilbud om fx en ”etik-aften”
- etablere et ”storbørnsband”
- etablere væresteder, fx en søndagscafé 14-16 åbent hus ledet af frivill.
- arr./eftermiddag(e) over sommeren for børn og bedsteforældre
- værested (fredagsfamilie + digitalt netværk) for enlige med børn
(evt. i samarbejde med Gellerup og deres sognemedhjælper?)
Kirsten tager ideerne med til videre drøftelse og mulig action i Diakoniudvalget.
Ad 1.
Godkendt
Ad 2.
Vi var enige om, at vi som MR-medlemmer har pligt til at sætte os ind i rapporten og
også bør lave et høringssvar! På temamødet i september fremlægger Niels, Bitten og Inger Birgitte
hver én af de tre foreslåede modeller. Høringssvar udarbejdes på mødet i oktober.
Ad 3.
Udskudt til mødet i august, da Diakoniudvalget ikke har haft møde endnu.
Ad 4.
Sognegård: Fugt i køkkenet har medført større undersøgelse af årsag, der ikke har
afsløret utætheder i rørsystemer. Derfor p.t. sat i bero = holdes under observation. Derudover
ønske om ny hane udvendigt. Kirke og præsteboliger: Ingen graverende forhold. Dog skal muren
om kirkegården repareres i juni (overslag 10.000) som det mest presserende, og der skal næste år
etableres et hegn over mod børnehaven. Eneste store ting i boligerne er ønske om nyt køkken inkl.
gulv på Nordentoftsvej i 2015. På Ørvadsvej ønskes omlægning af have i 2014 (10.000).
Ad 5.
Tilbud fra en ekspert om en helt ny hjemmeside for kun ca. 400 kr. i stedet for ellers
dyre tilbud om forbedring og fremtidig hosting. Med Christian Paulsen er derfor indkaldt møde 25/6
med de mest involverede hos os for at se, hvordan hjemmesiden med hans hjælp kan skrues
sammen inkl. relation til KaBoo og fremtidig ajourføring. Aarslev MR markerede ønske om også at
komme med i processen.
Ad 6.
A) Sognegårdsudvalget: Fladskærm med informationssystem til sognegården. Leif
har fra Hjerting AV fået oplyst, at skærm + en player kan opsættes i våbenhuset hhv.
sognegårdens foyer for ca. 10.000 pr. samlet enhed samt én startlicens på 12.000. Platform,
uploading og hotline er gratis, og systemet kan styres via en PC i sognegården. Den årlige
driftsudgift vil være 840 kr. Enighed om, at behovet skal nærmere defineres samt flere tilbud
hentes hjem og andre institutioner forespørges om deres løsning, før der træffes afgørelse. DKM
spørges også. Sognegårdsudvalget sørger for gennemførelse af den videre afsøgningsproces,
ligesom punktet også tages med på mødet 25/6 med Christian Paulsen.
B) Pris for hyggehjørnebænk inkl. polstrede hynder med uldbetræk opsat: 28.700 +
moms.
C) Charlotte: Voksenkorudvalgets første møde var 28/5, hvorfra der snart kommer
skriftligt referat. Mange praktiske ting blev vendt, men den største idé fra mødet var drømmen om,
at koret (og korudvalget) kunne realisere en korrejse til Sydgrønland. Projektet forudsætter klart at
skaffe støtte fra eksterne sponsorer, men Charlotte ønskede en principiel tilkendegivelse af, om
MR er indstillet på at gå ind i et sådant projekt også med noget af finansieringen. Forespørgslen
sættes på som egentligt punkt på MR-mødet i august.
D) Børne- og Ungdomsudvalget vil som tidligere varslet købe formentlig to
udstillingsvægge (á ca. 1000 kr. pr. stk.) til brug i både kirke og sognegård.
E) Kirke- og kirkegårdsudvalget: Arbejdet med belægning foran Brabrand Kirke –
finansieret af kommunen for at undgå fremtidig vandoverstrømning – er i fuld gang og afsluttes i
denne uge.

Ad 7.
A) Budget 2014: Provstiudvalget har skriftligt godkendt begge de foreslåede
driftsrammer for Brabrand og Sdr. Aarslev kirkekasser og samtidig indbudt til Budgetsamråd 20/6
kl. 19 i Brabrand Sognegård. Fra Brabrand deltager formand Leif, regnskabsfører Carl Erik (som
obs.), valgt kasserer Charlotte, Lise Lotte. Aarslev: formand Niels, valgt kasserer Henriette og
Birte. (Klaus Ovesen tilbydes også deltagelse – i så fald deltager Carl Erik for Aarslev.)
B) KODA-abonnementsordning vedr. koncerter, jfr. MR-Blad juni 2013 s. 37,
hvorefter man kan vælge en fast pris baseret på årligt antal koncerter og evt. entré. Herefter vil
prisen for os være 2.000 kr. årligt, hvilket er langt billigere end hidtidig betaling for hver enkelt
koncert. Forslaget om at tilmelde os den nye ordning godkendt énstemmigt.
C) Godkendelse af honorering til Leif Kerstens for Sogneblads-koordination-arbejde.
Leif Kerstens forlod mødet under behandlingen af dette punkt. To bilag forelå i tilknytning til MR´s
beslutning fra 6/11.2012 om krav for sådan godkendelse. Den skønnede udgift pr. gang er 6.250
kr. = ca. 25.000 kr. pr. år. Lise Lotte gennemgik kravene fra beslutningen af 6/11 og konkluderede,
at de alle var opfyldt, hvorefter honorering som anført i de to bilag godkendes.
Ad 8.
a. Bitten refererede fra Landsforeningens årsmøde bl.a. om indvalg af nye og yngre
medlemmer i foreningens bestyrelse, workshop om ledelse af frivillige, øget
handicaptilgængelighed, -venlighed og annoncering herom. Dansk Sømands- og Udlandskirke
appellerer om støtte, hvorved man også kan hjælpe danske unge i udlandet.
Vedr. øget handicaptilgængelighed spurgte Leif, om vi burde lave niveaufri adgang
også til kirkens hoveddør ved at hæve brostensbelægningen. Ideen videregivet til Kirke- og
kirkegårdsudvalget, der overvejer.
Ad 9.
A) Inger Birgitte informerede om vellykket ældregudstjeneste og ditto skole-kirkedag
for 2. klasserne.
B) Esben informerede om, at der i KaBoo er lavet grupper med både begge MR og
samtlige udvalg. Brugere af KaBoo kan ved at åbne den enkelte gruppe (udvalg) klikke på ét af
medlemmene, trykke på ”Ctrl-A” og derefter ”Send E-mail” (i bjælken øverst). Dermed startes dit
eget mailprogram, og du skal bare skrive mailen for at få den ud til det pågældende udvalg.
Fidusen er, at alle udvalg dermed kun skal være opdateret ét sted for at kunne bruges fælles via
KaBoo.
C) Kontaktpersonen har afsluttet årets MU-samtaler, der alle var positive.
Ad 10.
A) Ulla Wittenburg søger tilskud 1.000 kr til indspilning af samtlige salmer i Den
Danske Salmebog til streaming på internettet. MR skal under alle omstændigheder have vished for
pengenes anvendelse og regnskab for udførelsen. På den præmis stemte 3 for og 10 imod.
Ansøgning afslået.
Ad 11.
Næste gang er Leif indleder og Niels mødeleder.
Ad 12.
A) Eventuelle tilmeldinger til
a) studietur søndag 9/6 kl. 12.15: Der er tilmeldt 10. Turen gennemføres i minibus
b) kirkevandring i Gl. Åby tirsdag 11/6 kl. 19.00:
B) Tak for hilsener til Henriette Andersen og Carl Erik Villumsens fædres begravelser
C) Kirsten: Hvor bliver visionen af? Bør den ikke stå på hver mødeindkaldelse?
Esben: Og ligeså hvert udvalgs étårsmål? Enighed om, at det gør vi fremover.
Ad 13.
Gennemført

