Sdr. Aarslev og Brabrand Menighedsråd
VISION: Brabrand-Aarslev kirker vil være et kristent, folkeligt og kulturelt kraftcenter.
I 2016 med særlig fokus på at:
1) få vedtaget en ajourført kommunikationspolitik og udarbejdet en manual herfor
2) få valgt et nyt, velfungerende menighedsråd
3) fortsætte og øge antallet af anledningsgudstjenester
4) øge samarbejdet med lokale foreninger og organisationer
I 2017 med særlig fokus på at:
1) være aktiv deltager i kulturhovedstads- og Luther-års-arrangementer
ÅRSMÅL:
I 2016 at forbedre og udvide vor kommunikation via personkontakter og alle relevante medier samt få
velkomstpakken færdiggjort og introduceret

Dagsorden og referat fra

fælles menighedsrådsmøde
tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 18.00
Deltagere:
Afbud: Klaus Ovesen, Bente Madsen, Grethe Kjeldsen
Mad og service
Referent
Mødeleder

Bitten og Charlotte
Ingelise
Niels

Kl.18.00: Indledning v. Inger Birgitte. Derefter spisning
Kl.18.45: Temamøde: Diakoni. Se vedhæftede fil: ”Om diakoni” til inspiration. Kirsten leder
temaet.
Referat: Sognecafeen blev drøftet (11-20 deltagere- antallet er nedadgående) K-klubben?

Kl. 19.15: Åbent møde
Punkt og tid
Dagsorden
1. (19.15) Godkendelse af dagsorden
2. (19.17) Som kirkeværge i Brabrand
1/3 til 27/11 2016 indstilles
Henk v. Binsbergen, jfr.tidl.
mail.
3. (19.20) Fra udvalgene:
Sognegårdsudvalget:
Plan om indkøb af møbler
Andre udvalg:
Eventuelt

4. (19.25)

Fra eksterne møder:

Referat
godkendt
godkendt

Ønske om borde og stole i
M og G og foyer.:
kr. 133.000. pengene er
afsat på budget. Arbejder
på at udskifte alt porcelæn
og købe nye havemøbler.
Kirke-og kirkegårdsudv.;
2 eks. Af helhedsplanen
foreligger – provstiet 1.eks.
MR’s eks. Lægges i
dueslaget, så alle kan se
det.
Kirkefondet afholdt møde.

Evt. præmisser

Eventuelle referater

5. (19.30)

Vigtigt nyt fra
tillidsrepræsentant,
kontaktpersoner,
præster

6..(19.40)

Forslag om Logo
Se vedhæftede fil

7. (20.00)

a.
Plan for kommunikationsindsats på provstiplan: Nu
Uge 22, 24 og 25 hos os
b.
Antal ansøgere til den
ledige stilling som
kirkekoordinator

8. (20.10)

Økonomi::
a.
Regnskaber 2014, som
blev godkendt af os på mrmøde
d. 3. marts 2015, er også
godkendt af provstiudvalget
og kan derfor indlæses
dataarkivet
b.
Partnerskabsaftale med
Livsværkstederne
Gellerup?
jfr. mail udsendt 18.2.2016

Ca.140 pers. Deltog. Der
var mad og oplæg fra 3
præster til biskoppen, der
svarede.
Provstiets møde om
valgoplæg: Hovedmidlet var
personlig henvendelse. Der
bliver også lavet materiale
fra provstiet, der sendes ud
til menighedsråd. Der
tilstræbes en husstandsomdelt folder om valget.
Har afholdt det årlige
medarbejdermøde.
Konfirmandweekend: udgift
i alt: kr. 400 – heraf betaler
konfirmanderne kr. 200.
Transport foretages af
forældre mod km.penge.
Blev drøftet og godkendt.
Udvalget vælger farven på
nøglen.
Folkekirkeinfo:
Kommunikationskursus:
Onsdag 15.6. kl. 12-16?
Torsdag 23.6. kl. 12-16?
35 ansøgere. Ansøgere
udvælges til samtaler på
møder torsdag og Fredag.
Samtalerne er planlagt
afviklet tirsdag/torsdag.

Taget til efterretning.

Forslag om et årligt tilskud
på kr. 5.000. godkendt.
Forslag om fælles besøg i
livs-værkstederne.
Vi opfordrer til også at købe
mad fremover fra livsværkstederne.

9. (20.30)
10. (20.40)

c.
Brabrand
Kvartalsrapport 4/2015 til
Orientering
Årslev kvartalsrapport
d. elektronisk godkendelse
af bilag

Taget til efterretning

Sogneindsamlingen på
søndag
Indbydelse til eksterne
møder:

Der mangler indsamlere.

Taget til efterretning
Orienteret.
Susanne er instrueret i at
bruge scanneren. Det
foreslås at også Lea lærer
at bruge scanneren.

Møde om letbanen 15.3.
kl.19-21 på Engdalsskolen.

a.
Eventuelle møder

Kogræsserforeningen har
stiftende generalforsamling
6.4.19-21 på lokalcentret.

11. (20.45)

Valg af indleder og
mødeleder til næste gang

Indleder: Bitten
Mødeleder: Lise Lotte

12. (20.50)

Eventuelt

LiseLotte fortalte om den
omdelte chokolade, hvor
10% går til Folkekirkens
nødhjælp. Chokoladen
kunne erstatte kagen til
kaffen.

13. (20.55)
14. (21.00)

Evaluering af mødet
Godkendelse af referatet

Lukket Møde: Ingen punkter

2.3.2016 – Venlig hilsen,
Niels Holm-Nielsen og Leif Kerstens

