Årslev menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde 10. oktober 2017 kl. 18.30 i Kirkehuset i Aarslev:

Til stede: Kirsten Stejner (KS), Henriette Linde (HL) (ref.), Gerda Jensen (GJ), Christian Hebell
Paulsen (CHP), Niels Holm-Nielsen (NHN), Inger Birgitte Bruhn (IBB), Esben Andersen (EA),
Grethe Eriksen (GE)
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Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Valg til provstiudvalg
NHN orienterede om valget, som herefter blev gennemført.
Valg til stiftsråd
NHN orienterede om valget, som herefter blev gennemført.
Til orientering udgør stiftsrådets budget 0,25% af de midler, der tilgår stiftet.
Kirkegårdsmur mod Silkeborgvej. Der er blevet lavet en prøvefugning. Er det sådan det skal være? Økonomi.
Menighedsrådet besigtigede prøvefugningen, og var enighed om at godkende prøvefugningen, såfremt fugen
bliver mørkere. Dansk Kirkekalk har afgivet et bud på kr. 50.000,- inkl. moms. Arbejdet igangsættes, når vejret
tillader.
Evaluering af vandring i august og høstgudstjeneste og høstfest.
Begge arrangementer var en stor succes.
Forslag om at anskaffe / leje et høretelefonsæt, som anvendes ved guidede ture med en master + fx 40
apparater, så der åbnes mulighed for at høre bedre ved vandringen.
Der var ca. 22 til høstgudstjenesten, heraf 4 konfirmander.
Forskellige muligheder for en fremtidig høstgudstjeneste blev drøftet. Det drøftes videre på kommende
møde.
Nyt tag på kirken, hvilken arkitekt skal vi bede om at udarbejde materialet.
Så snart der er overblik over økonomien sidst på året, kontaktes Ebbe Marxen mhp udarbejdelse af
arkitektprojekt på renovering af taget.
Ændring af kirkegården, hvilken landskabsarkitekt skal vi spørge.
Der var enighed om i første omgang at kontakte stiftets kirkegårdskonsulent.
Status på donation fra Ove Reifenstein.
NHN har indsendt notat til advokaten, som straks har videresendt til stiftet mhp at opnå afgiftsfritagelse for
arven, som er på 100.000 kr. Der er nævnt lysprojekt, el-lås på kirken, mindelund.
Status på “lys på kirken”
Mariendal har i samarbejde med HL afsat punkter, hvor lys skal opsættes, i alt 4 stk.
Mariendal har dd gennemgået med gravefirmaet, der skal nedgrave kabler.
HL tager kontakt til Aura mhp at få nedsat acontobegæringer.
Vintermøde 2019. Forslag til emner
Dato søndag den 3. februar 2019.
Forslag til foredragsholder udeladt af referat
Vandring i august 2018, forslag til tur
Dato 21. august 2018.
Vandring gennem skoven og besøg på en virksomhed fx Fragtmandscentralen, Søstrene Grene, Dansk
Supermarked. Historien om etablering af motorvejskrydset. EA tager kontakt til Fragtmandscentralen.
Fremlæggelse af kvartalsrapport
Refusion mangler, bl.a. derfor er der et underskud på kr. 92.729,92.
Koncert med Kåre Norge. Billetsalg, trykning af billetter mm
90 bænkepladser, 10 løse stole i kirken. Billetsalg den 15. november. Pris pr. billet 75,-. Mobilpay på GE’s
mobil.
Forudbestillinger accepteres med to pr. menighedsrådsmedlemmer og personale.
CHP sørger for billetter, produktion af plakater mv.
Fernisering i Brabrand med Kåre Norges billeder inkl. lidt mad. Denne del står Kunstudvalget for.
Eventuelt
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Info-tavler. Ingen interesse pt.
Risikoen ifm åben kirke blev drøftet, herunder forsikringsspørgsmålet.

