i 2018 med særlig fokus på

•

•
Mere kirke i sognegården
•
Fylde på hjemmesidens ”Kirke til tiden” ved fælles proces
Kirkeligt knytte an til udvalgte verdslige mærkedage i året (fx affaldsindsamling, Knæk Cancer, Earth Hour o. lign.)
I 2019 med særlig fokus på
-

Udvikle sognets hjemmeside med billeder, inspiration og oplæg til dialog
Udvikle og målrette ”midt-i-livet” koncept til de 40-55 årige
•
Synliggøre, prioritere og målrette de frivilliges indsats

Dagsorden for fælles menighedsrådsmøde 8. januar 2019

Klargøring af mad og kaffe/te: Ragnar og Ziva
Mødeleder: Lise Lotte
Referent: Per
kl. 18.00 Indledning: Ziva
Kl. 18.15 Spisning – varm mad
Kl. 18.45 Temamøde: Evaluering af vores årsmål 2018 – se øverst med grønt + diverse
arrangementer
2018:
•
•
•

Mere kirke i sognegården: Arrangementerne har kirkeligt indhold, men det er ikke blevet
mere i løbet af 2018. Det må gerne fortsat være i vore tanker.
Fylde på hjemmesiden …: Der har været 4 indlæg fra kommunikationsudvalget. Der må
gerne ske mere. Både på eget initiativ og på opfordring fra kommunikationsudvalget.
Kirkeligt knytte an …: Grundlovsdag, smag på århus har været fine arrangementer

2019:
•
•
•

Hjemmeside… : Fortsætte med god kommunikation
Udvikle og målrette… : Samtalesaloner. Det kræver ressourcer – et selvstændig udvalg.
Konfirmandforældre.
Synliggøre … : Opfølgning på frivillighedsundersøgelse

Punkt og kl.

Dagsorden

Referat
Punkt 8 udsættes.

1.

Godkendelse af dagsorden

Punkt 9 tilføjet.

2. (19.30)

Beslutningspunkter:

Der laves en ansøgning om ansættelse
af Steen Skovsgaard son ulønnet
hjælpepræst i pastoratet frem til
pensionsalderen.

a) Steen Skovsgaard ansættes som
gratis hjælpepræst (én gang i
kvartalet i Årslev kirke) – Niels
Oplæsning af referat.
Økonomi: Bente
a) Manglende provenu på salg af
præstebolig Ørvadsvej. Søge 5%midler eller dække det via 2020
budget. 2 bilag vedhæftet.
b) Opgørelse over nyt tag på kirken.
Hvordan skal merudgifterne
dækkes. Leif, eftersender evt.
bilag.
c) Regnskabsinstruks – bilag
vedhæftet. Underskrives.
d) Arbejdsgang for elektronisk bilag.
Bilag vedhæftet
Liste over kontonumre og
ansvarlig/godkender vedhæftet.
e) Budgetformøde 5. februar. Bente
og LLA deltager + næstformand og
en præst?
f) Budgetønsker for 2020
Oplæsning af referat.

a) Købere har overtaget og er
glade. Det er solgt til 500.000
under oprindelig vurdering. Der
er en ufinansieret manko på ca.
128.000 kr. Det foreslås at gå
tilbage til oprindelig
tilbagebetalingsplan til stiftet.
De 128.000 kr søges som 5%
midler. Renteudgifter på ca
119.000 dækkes af eget
budget. Det verificeres at 1.2
millioner fra provstier er givet
som bevilling.
b) Arbejdet er afsluttet. Der er
udført efterfølgende isolering
over korrummet. Endelig
håndværkerafregning er endnu
ikke modtaget. Herefter laves
slutafregning. Denne skal være
færdig inden udgangen af
måneden.
c) Den nye regnskabinstruks er
godkendt med underskrifter af
relevante personer.
d) Bilagene er godkendt. Det
præciseres at
fællesvedtægterne for

udvalgene skal følges, herunder
specielt for større arbejder,
over 50.000 kr ex. moms.
e) MR-møde 5. februar 17-19.
Uden tema-møde
f) Inden 1. februar til LLA og BM.
Specielt vigtigt at få alle
anlægsønsker med nu.

3.

4. (20.00)

”Sådan organiserer vi os”

Emner til temamøder – bilag vedhæftet

Udsættes til næste møde.
Gudstjenesteinspiration flyttes til 2.
april
Sjælesorg flyttes til 13. august
Refleksioner lægges i et andet forum

5. (20.10)

Evaluering af
julegudstjenester/arrangementer.
Indledende drøftelse af
Nytårsgudstjeneste/jazzgudstjeneste
2019. Bilag vedhæftet.

Det har været meget fine
arrangementer med stor opbakning.
Der har været en enkelt forespørgsel
på julefesten.
Festgudstjeneste afholdes i Brabrand
den 1. januar 2020 kl 16. Korudvalget
arbejder videre med idéen. Det tages
op på mødet i marts.

6.(20.20)

APV – Inger Birgitte. Bilag vedhæftet
Mere reolplads – er indkøbt

Er indkøbt

Lys og lille bordprinter –
præstegårdsudvalget.

Præstegårdsudvalget indkøber

APV – Simon. Bilag vedhæftet
Gennemgang af brandsikring og
beredskab sket 18. december 2018.
Oplæsning af referat.

Er afholdt for hele personalet

Kaffe sættes på bordet.

7. (20.25)

Kursus: Menighedsrådsløftet 18.-19.
januar 2019. Vil 4 personer deltage. Ingen
tilbagemeldinger.

Der er ingen interesserede deltagere
som kan deltage

Bilag udleveret i dueslag + mail rundsendt.

8. (20.30)

Skole kirke samarbejdet - Lotte

Udskudt til næste møde

9.

Folkekirkens familiestøtte – Inger Birgitte

Projektet fortsætter og der er fornyet
bevilling på 500.000 kr
Lise har et godt korps af frivilllige
Der er nu også nedsat et
ambassadørkorps i søndre provsti
hvorefter hele Århus er dækket

10.(20.45) Korte meddelelser fra:
a) præster

b) daglig leder

c) kontaktperson

a) Personalerepræsentant
Oplæsning af referat

a) Inger Birgitte og Simon takker
for nye møbler til kontorerne.
Præsterne har en del kursus og
rejseaktivitet i den næste tid
b) Bjørn kommer på
kirketjenerkursus.
Susanne (korleder) får orlov
frem til 16. marts
c) De nye kirketjenere fungerer
godt i samarbejdet.
Lea er en god afløser under
Helles sygemelding. Der skal
være fuld opmærksomhed på
Leas arbejdsbelastning
d) Lea takker for tilliden med
hendes afløserarbejde

Orienteringspunkter:
a) Spørgeskemaundersøgelse-frivillige

a) Udleveret 78, returneret 63

Bilag vedhæftet
b) Præstekursus – bilag vedhæftet

b) Orientering godkendt

c) Svar fra Provstiet – bilag vedhæftet
. Folkekirkens familiestøtte

c) Alle tre ansøgninger er
godkendt

. Kirkepraktik
. Sikring af gravsten
Alle godkendt.

d) Kasted opsagt samarbejdsaftale – bilag
vedhæftet.

e) Status på udhus og skraldely - Niels

12.(21.05) Næste møde ?
a) Valg af mødeleder.
b) Indleder
c) Temamøde:
Gudstjenesteinspiration v. Esben
og Inger Birgitte

d) Pasningsaftale opsiges. Anton
laver fortsat administration og
hjælp ved begravelser for
Kasted på timebasis.
e) Der er lavet et arkitektoplæg
som skal sendes ud til to
tømrerfirmaer for at give tilbud

5. februar 17-19. Fokus område vil
være økonomi. Mødeleder: LiseLotte
2. april
a) Lise Lotte
b) Simon
c) Gudstjenesteinspiration v. Esben og
Inger Birgitte og Simon?

a) Der blev afholdt
ønskegudstjeneste i Skjoldhøj
kirke. Det var rigtig godt.
b) De bestilte 100 salmer skal op i
Årslev kirke
c) 10. marts. Vintermøde i Årslev
og landsindsamling skal begge
bruge sognegården. Lise Lotte
snakker med Poul om han skal
bruge lokale m

13.(21.10) Evt.

14.(21.20) Oplæsning af referat

15.(21.30) Evaluering – bilag vedhæftet

Navn

Initialer

Lise Lotte Andersen

LLA

Per G. Gisselø

PGG

Lise-Lotte Krusell

KRU

Leif Kerstens

LK

Bente Madsen

BM

Ziva møller

ZM

Bitte Vad a Cour

BVC

Underskrift

Afbud

Ragnar Nielsen

RN

Kirsten Holmgaard

KH

Mette S. Vadstrup

MSV

Niels Holm-Nielsen

NHN

Henriette Linde

HL

Grethe Kjeldsen

GK
afbud

Gerda Jensen

GJ

Christian Hebell Paulsen

CHP

Esben Andersen

EA

Inger Birgitte Bruhn

IBB

Simon Koefoed

SEK

