Årslev menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde 28. juni 2016 i Brabrand sognegård:
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Godkendelse af dagsorden
Vi kører ud til Framlev kirke hvor vi skal se på deres skovkirkegård. På vejen tilbage holder vi ind og ser på kirkegården i
Årslev.
Kirkegården i Årslev. Hvad skal der ske på kirkegården
Indretning af vores nye lokale.
Hjemmeside og Facebook.
Arrangement i august
Køb af Gas grill.
Høstfest
Fremlæggelse af kvartalsrapport
Fælles udviklingspulje i Århus Vestre Provsti.
Gennemgang af synet på kirken.
Nye medlemmer til vores menighedsråd.
Eventuelt

Deltagere: Niels Holm-Nielsen, Birte Hayes, Esben Andersen, Inger Birgitte Bruhn, Henriette
Linde (ref), Christian Paulsen, Ernst Justsen
Afbud fra: Kirsten Stejner, Gerda Jensen, Grete Eriksen.
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Godkendt
Menighedsrådet var på en meget fin tur til Framlev, hvor Karsten Bruun Pedersen viste
rundt.
Menighedsrådet gik en tur på egen kirkegård, hvor indtrykkene fra Framlev blev drøftet.
Anders anmodes om i løbet af efteråret at fremkomme med en plan for etablering af
tuegravsteder.
Det undersøges, om der findes en registrering af bevaringsværdige gravsten. Anders
bemyndiges endvidere til at påbegynde flytning af gravminde sten, der står foran
kirkeskibet.
Menighedsrådet drøftede indretning af det nye kirkehus, herunder borde, stole og
placering af lamper. Der anskaffes møbler svarende til de møbler, der pt. indkøbes til
Brabrand sognegård. Henriette Linde og Niels Holm-Nielsen overvejer format på borde
– kvadratisk eller rektangulært med hhv. 16 eller 12 stole.
Der foretages prøveophængning af lamper, samt ophængning af belysning over
køkkenbord og på toilet. Så snart TKP Bygs arbejder er færdige, vil de sidste øvrige
arbejder, herunder spartling og maling af væg blive udført.
Christian Paulsen foreslår oprettelse af et udvalg, som kan være med til at udvikle ’mit
årslev’ til en borgeportal, som samler byen.
Nedenstående blev drøftet:
- Mulighed for Årslevs ’virksomheder’ for at få en kort præsentation med billede af
egen virksomhed lagt på siden.
- Muligheden for at lægge historier om de gamle gravminder på www.
- Grundejerforeningerne kan opfordres til melde ind med arrangementer til www.
Menighedsrådet tager kontakt til enkeltpersoner, som kunne tænkes at deltage i et
udvalg. Mødedato i efteråret.
Drøftelse af hvorledes menighedsrådsvalget boostes på facebook. Deadline medio
august.
Der afholdes arrangement den 23. august, hvor der er rundgang i det grønne Årslev.
Der indkøbes efter sædvanlig indkøbsliste.
Start ved Kirkehus, Buus, Fællesgartneriet, grill på Skibbyvej 21 hos Kim Bisgaard.
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Der indkøbes gasgrill primo august.
Høstfest uden optræden for børn, men med musik og evt. spil til gudstjenesten.
Afholdes hos Grethe Eriksen som sædvanlig.
Menighedsrådet gennemgår fremadrettet konteringer mere detaljeret.
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2016 blev taget til efterretning.
Esben Andersen orienterede om Fælles udviklingspulje, som blev præsenteret på
budgetsamråd i juni 2016. Der tages endelig stilling til etablering af fælles
udviklingspulje på budgetsamråd i august.
Ansøgningsfrist 1. oktober med provstiets indstilling inden 31. december. Ansøgninger i
øvrigt jf. den udsendte statut.
Niels Holm-Nielsen ønsker en mere åben proces omkring udvælgelse af projekter.
Menighedsrådet tilslutter sig etablering af pulje.
Niels Holm-Nielsen gennemgik kort synsrapporten.
Ernst Justsen har taget kontakt til murer mhp understrygning af tag samt reparation af
vinduer i våbenhus.
Ubrudt flade indvendigt i særkalke. Der indhentes tilbud på renovering af særkalke.
Mulighed for at etablere anden adgangsvej til loft over kirkerum i form af elevator ser
ikke ud til at være en mulighed, men det undersøges yderligere.
Opstillingsmødet afholdes den 13. september i Årslev kirkehus.
Niels Holm-Nielsen laver oplæg til flyer om valget, der uddeles sammen med
indbydelse til arrangementet den 23. august.
Mulige emner til menighedsrådsvalget blev drøftet.
Næste møde afholdes den tirsdag den 25. oktober kl. 18 – 21.

