Årslev menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde 13. marts 2018 kl. 18.30 i Kirkehuset (det gamle kapel) i Aarslev :
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Godkendelse af dagsorden
Orientering fra Arkitekt vedr. nyt tag og adgang til loft
Evaluering af vintermøde
Siden sidst:
Ny varmestyring i kirken, el-tavle renoveret, adskillelse af regn og spildevand
Regnskab 2017
Godkendelse af regnskab 2017
Hvor skal de frie midler placeres.
4. kvartalsrapport
Budget 2019
Der er accept fra præst om ansættelse efter §3 på opfordring fra Brabrand
og Sdr. Årslev menighedsråd. Det videre forløb – ansøgning til Biskoppen via Provsten
Status på donation fra Ove Reifenstein.
Vintermøde 2019. Status
Vandring i august 2018, besøg hos Århus fragtmandscentral
Fadderbrev, status
Helheldsplan kirkegård, status. Hvad skal vi forberede til næste møde.
Næste møde
Lukket møde
Eventuelt

Tilstede; Esben Andersen (EA), Kirsten Stejner (KS), Inger Birgitte Bruhn (IBB), Henriette Linde
(HNL) (ref), Christian H. Paulsen (CHP), Gerda Jensen (GJ), Grethe Eriksen (GE), Niels Holm-Nielsen
(NHN).
Ad.1 Dagsorden godkendt
Ad.2 Arkitekt Bruno Viuf Larsen orienterede om mulig adgangsvej til tårnet (lodret stige med
rygværn). Arkitekten kommer med skitse til lodret stige, skitsen skal forelægges Hans Grøn til
vurdering.
Gennemgang af tagkonstruktionen via fotoserie. Tømmeret ser generelt fint ud, men særligt
samlingerne har det ikke så godt. Det fremgik videre, at hvid tømmersvamp er på vej flere steder.
Spærfødderne viser flere steder tegn på råd. Murankre viser tegn på rust.
Hjørne mellem våbenhus og skib skal repareres snarest, da området er meget opfugtet.
Ved nærværende tagrenovering skal der rettes op på disse problemer.
Herefter gennemgik arkitekten overslaget, som beløber sig til i alt kr. 2,25 mio inkl. moms.
Såfremt arkitektens forslag vælges, skal projektet detaljeres via tegninger og beskrivelser af
arbejdet. Projektet fremsendes via provstiet til stiftet og nationalmuseet med anmodning om
godkendelse (i 2018). Der skal efterfølgende indhentes tilbud fra 2-3 entreprenører (2019).
Arkitekten mener, at tidsperspektivet for gennemførelsen af projektet er max 5 år, jf. i øvrigt
Hans Grøns vurdering.
Arkitekten vurderer, at udførelse fra påske 2020 vil være en mulighed, men det kræver
vedligeholdelse inden da, da flere tagsten knækker af en eller årsag. Arbejdets varighed er 3-4
måneder.
Der var enighed om at igangsætte projektets myndighedsbehandling i 2018.
Ad.3 Vintermøde. Kvaliteten af Susanne Seysettes foredrag var i top. Fremmødet var ikke så stort, da
der ingen kendiseffekt er.
Ad.4 Ny varmestyring i kirken er igangsat.
El-tavle renoveret. Der bliver opsat ny el-tavle samt HPFI-relæ.
Adskillelse af regn og spildevand. Per Årsleff indsender tegning til myndighedsgodkendelse.
Mariendal gennemgår i øvrigt el-installation over hvælv, når den lodrette stige er etableret.
Ad.5 HNL gennemgik regnskabet, som er afleveret den 7. marts 2018.

Årslev menighedsråd
EA henledte opmærksomheden på lønudgifternes andel af kirkegården (formål 4)., mens
indtægten kun fremgår af Brabrands regnskab. Fremtidige investeringer på kirkegården skal
kunne betales tilbage.
De frie midler skal anvendes til omfugning af muren kr. 44.000 ekskl. moms, varmestyring kr.
49.000,- ekskl. moms.
Herudover ønsker Brabrand Menighedsråd, at Sdr. Årslev menighedsråd deltager i dækning af de
ekstra udgifter, der er ved Susanne Sørensens fratræden og er kommet med oplæg. Det meddeles
Brabrand, at Sdr. Årslev er indstillet på at disponere kr. 100.000 til kirketjenerdækning.
Der søges anlægsmidler i forprojekt til arkitekten i 2019 samt lodret stige i 2019.
Revisionsprotokalet blev gennemgået og underskrevet af menighedsrådet.
Kvartalsrapport KV4, 2017 blev godkendt.
Regnskab 2017 godkendt
Ad.6 Budget for 2019 blev godkendt og fremsendes til KKV.
Ad.7 Inger Birgitte Bruhn har dd. fået brev fra kirkeministeren om at overtage KS stilling pr. 1. august
2018.
Ad.8 Donationen er indgået på konto, og NHN fremsender anmodning om at få frigivet midler til
belysning af kirken.
Ad.9 Ida Auken eller Rane Willerslev kontaktes af IBB.
Ad.10 Vandring d. 21. august med afgang fra kirken til Fragtmandscentralen gennem True Skov. Grill i
nr. 21.
Ad.11 Fadderbrev/dåb. EA fortalte, at tanken er, i en forsøgsperiode, at præsterne tager ud med
fødselsattest plus dåbsfolder. Herudover tilbud om reception 2 x gange om året i forbindelse med
lørdagsdåb.
KS foreviste forskellige fadderbreve, som kunne være dem, vi begyndte med at anvende.
Præsterne tager emnet med til kommunikationsudvalget.
Ad.12 Status på helhedsplan for kirkegård. NHN kontakter Anders Christensen ang. flytning af sten og
tidssvarende kort over kirkegården.
Ad.13 Næste møde tages evt. i forbindelse et fællesmøde.
Ad.14 Ad. 15 Datoer for ansøgninger til præsteansættelse fremgår af referat fra Brabrand Menighedsråd den 7.
marts 2018.
Høstfest blev drøftet. Høstfesten kunne evt. nedskaleres til en høstgudstjeneste med efterfølgende
små kanaper i kirkehuset.

