2014-04-01 Referat af fælles menighedsrådsmøde
Åbent møde
Ad.1. Dagsordenen blev godkendt
Ad.2. a. Charlotte vil også gerne med udover dem, der allerede er tilmeldt til Carl Erik
Ad. 2.b. Fyraftensmøde arrangeret af provstiets diakoniudvalg d. 8. april. Der er 5 tilmeldinger.
Ad.2.c. Teologiens døgn d. 4.-5. april. Program ligger i hallen. Ungdomskirken har åbent hus d. 3.-5. april.
Ad. 3. a. ingen referater fra eksterne møder.
Ad. 4.a. Besøget fra Flensborg d. 5. april. Nyt programforslag blev fremlagt og vedtaget. Man opfordres til
at sætte sig spredt blandt vore gæster.
Ad.4.b. Forslaget til ny trappe i våbenhuset er godkendt af Stiftet, der ovenikøbet roste projektet. Det er nu
sendt i udbud. Anslået pris ca. 100.000 kr.
Ad. 4.c. Præstegårdsudvalget har konstitueret sig med Henriette som formand. Oplæg fra provstiudvalget
om samarbejder omkring præsteboliger: Tanken er at nedsætte et fælles boligudvalg og deriblandt vælge
et driftsudvalg. Vort præstegårdsudvalg spørger: Hvilken rolle det vil have fremover? Har vi en person, der
kan gå ind i et sådant udvalg og yde et stykke arbejde? Sker der er professionalisering af vores mr-arbejde?
Der blev udtrykt store betænkeligheder – også omkring budgetlægning. På den anden side kan der også
blive tale om en forenkling i forhold til bla brug af håndværkere. Præstegårdsudvalget præsenterer på
næste møde en konklusion.
Ad. 4d. Charlotte fra aktivitetsudvalget foreslår en SMS-service. Charlotte påtog sig at være den ansvarlige.
Der er tale om et forsøg.
Ad. 5. Økonomi
Ad. 5. a.
1. Ansøgning fra FDF på 7000 kr til lejrplads på Mølkærlejren . Det blev bevilget. Vi forventer at blive
inviteret til indvielsen.
2. DKMs Støtteforenings anmodning om støtte blev afslået.
Ad. 5.b. Årsbudget 2015
Kirkelig ligning til driftsrammen på 4.830.600 kr svarende til en stigning på 1,5% jvnf. Vestre Provstis
udmelding.
Kommentarerne til Brabrand Kirkekasses budget 2015 blev gennemgået.
Budgettet blev godkendt.
Ad.5.c. Den nye samarbejds- og økonomiaftale blev godkendt.
Ad. 6. Præsterne konkluderer på forhandlingen med skolen ang. konfirmandundervisning til efteråret.
Ad. 7. ingen

Ad. 8. Mødeleder: Kirsten
Indleder: Niels
Ad. 9. Hjælpere til Skærtorsdag: Charlotte, Bente( bære mad over), Birte( bære mad over), Esben(
oprydning)
Charlotte vil gerne bytte mad-tjans til mr, således at Henriette tager d. 6.5., Charlotte d. 3.6.
Der efterlyses børnepasning til gudstjenesten påskedag i Brabrand – Henriette.( Bitten
Kirkepilot- et ungt menneske, der kan gå aktivt ind i kirkelivet. Børne- og Ungeudvalget får indbydelsen til
kursus til videreformidling.

