Årslev menighedsråd
Referat af 14. november 2018 kl. 18.30 i Kirkehuset (det gamle
kapel) i Aarslev :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Godkendelse af dagsorden
Evaluering af vandring i august
Evaluering af høstgudstjeneste
Status på arv efter Ove Reifenstein
Mindelund. Da Anders er rejst er vi ikke kommet videre med sagen. Skal vi arbejde videre
med projektet?
Status på projekt ”nyt tag på Årslev kirke”
Indvendig kalkning af kirken. Provstiudvalget har godkendt vores ansøgning om overførsel
af pengene til 2019. Kalkningen starter den 1 uge i januar 2019
Status på fugning og reparation af kirkegårdsmuren mod syd (Silkeborgvej)
Evaluering af ordning med Steen Skovsgaard som prædikant kl. 9.00 i Aarslev én gang pr.
kvartal.
Vintermøde 2019. Vi aftale at IBB skulle spørge Ida Auken og Rane Villerslev. Det er ikke
lykkedes at få en af dem til at komme. Nye forslag. På grund af den indvendige kalkning må
vi rykke vintermødet til marts 2019.
Forslag til vintermøde 2020
Vandring i august 2019.
Fadderbrev, status.
Malerierne i kirkehuset, hvad skal vi gøre med dem?
Fremlæggelse af kvartalsrapport for 2. og 3. kvartal.
Revisionsprotokollat
Synsrapport på Årslev kirke og kirkehus
Budget 2020. Indledende drøftelser
Datoer for menighedsrådsmøder i Årslev 2019.
Eventuelt

Til stede: Esben Andersen (EA), Inger Birgitte Bruhn (IBB), Simon Koefoed (SK), Henriette Linde
(HNL)(ref.), Christian H. Paulsen (CHP), Gerda Jensen (GJ), Niels Holm-Nielsen (NHH)
Afbud: Grethe Eriksen
Ad.1
Godkendt.
Ad.2
Vandringen var en stor succes.
Ad.3
Fin høstgudstjeneste.
Ad.4
Arven efter Ole Reifenstein er anvendt til udvendigt lys og udskiftning af hovedtavle.
Ad.5
NHN har modtaget oplæg til anlæg af Mindelund fra Anders Christensen inden han holdt som
kirkegårdsgartner. Vi har ligeledes haft kirkegårdsarkitekt til møde, og NHN videresender
materialet til hende.
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Ad.6
Arkitekt Bruno Viuf Larsen er ved at have afsluttet projekt om nyt tag på kirken. Dette indsendes til
godkendelse hos stiftet Der er afsat kr. 120.000 til projektet, som kan sendes i udbud til 2-3
entreprenører.
Nationalmuseet har undersøgt kirken for eventuelle kalkmalerier uden at der dog er fundet tegn
herpå.
Arkitekten har derimod problemer med at finde en løsning på problemstillingen med adgang til
tårnet. Løsningen med metalstige med rygværn ser ikke ud til at være muligt, men menighedsrådet
afventer en løsning fra arkitekt før evt. stillingstagen.
Ad.7
Den indvendige kalkning udskydes til 2019 bl.a. på grund af udlån af kirken til Ormslev sogn.
Provstiet har godkendt overførsel af bevilling til 2019.
Ad. 8
Fugning af udvendig murværk langs Silkeborgvej er påbegyndt. Det ser fint ud, og farven er
passende.
Ad.9
Ordningen med Steen Skovsgaard som prædikant blev drøftet.
Menighedsrådet er meget tilfreds med ordningen, og såfremt Steen Skovsgaard ønsker at forsætte
og evt. justere ordningen, er menighedsrådet meget interesseret heri.
Ad.10
Vintermøde 2019. Forslag til emner blev drøftet.
Mødet afholdes den 3. marts 2019.
Ad.11
Vintermøde 2020. Forslag til emner blev drøftet.
Ad.12
Program for den kommende vandring i august blev drøftet. Der arbejdes videre med en vandring,
der omfatter besøg på kirkens korshærs forsorgshjem ved Tre Ege, op gennem True Skov til Olle
Kolle og videre til Lundagergaard, som er et af Aarhus Kommunes naturcentre,
Ad.13
Drøftelse af faddere ved dåb, herunder fadderbreve. Præsterne arbejder videre.
Ad.14
Menighedsrådet drøftede de malerier, der er opstillet i kirkehuset.
NHN spørger Peter Hayes om han kender en konservator, der kan restaurere det ene af billederne
(det mørke billede).
Det andet maleri ophænges.
Ad.15
HNL gennemgik regnskabet pr. 30. september 2018. Formand og kasserer underskrev regnskabet.
Menighedsrådet drøftede budget kontra regnskab, og opfordrede til et mere retvisende billede for de
enkelte formål.
På budgetformøde skal fremføres, at menighedsrådet påtænker at have de frie midler i reserve til
renovering af taget.
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Ad.16
Revisionsprotokolatet blev underskrevet af menighedsrådet.
Ad.17
NHN gennemgik synsrapporten.
Det blev besluttet at få 21 bægre omforgyldt.
Det blev besluttet at få rengjort dåbskande af en professionel.
Anvendelse/opbevaring af gamle bænke blev drøftet. Brabrand forespørges om evt. opbevaring.
Revner i granitsøjler. Kirkeværgen spørger murer om afhjælpning.
Ad.18
Aftalen med Brabrand skal genforhandles mhp budget 2020.
Asfaltbelægning på p-pladsen blev drøftet. Menighedsrådet drøftede ejerforhold for p-pladsen og
Årslev Kirkevej.
Herudover ser menighedsrådet ikke større anlægsudgifter i 2020.
NHN og HNL drøfter budget for 2020.
Ad.19
Menighedsrådsmøde 26. marts og 24. september 2019.
Ad.20
Der indkøbes garderobestativ (GJ).

