Årslev menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde 26. marts 2019 kl. 18.30 i Kirkehuset (det
gamle kapel) i Aarslev :
Deltagere: Esben Andersen, Simon Koefoed, Christian H. Pavlsen, Inger Birgitte
Bruhn, Grethe Eriksen, Niels Holm-Nielsen, Henriette Linde (ref)
Fraværende med afbud: Gerda Jensen
1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 16 blev ændret til drøftelse af messehagler.
Dagsorden godkendt.
2. Evaluering af vintermødet
Vintermødet var en fin succes, men deltagerantallet var måske lidt skuffende.
3. Foredragsholder og prædikant til vintermøde 2020.
Simon Koefoed kontakter vores første prioritet. Søndag den 2. februar 2020.
4. Kirkegården. Orientering om kontakt til kirkegårdsarkitekt. Ønsker fra Anton.
Det blev besluttet, at der skal laves en helhedsplan for kirkegården, herunder en indledende analyse
af udvikling i antal grave, andre anvendelsesmuligheder, fremtidig placering af grave, studieture.
5. Status på projekt ”nyt tag på Årslev kirke”
Stiftet har ønsket belyst enkelte elementer af projektet, og der afventes tilbagemelding.
6. Vandring i august 2019.
Der arbejdes videre med en vandring, der omfatter besøg på Kirkens korshærs forsorgshjem ved Tre
Ege, op gennem True Skov til Olle Kolle. Der er positive tilbagemeldinger fra Tre Ege, der var parat
til at fortælle om arbejdet.
Dato fastlægges til tirsdag den 20. august kl. 17-20.
Det forventes, at der findes et fornuftigt sted til fælles spisning.
7. Fadderbrev, status.
Intet nyt.
Der er nedsat et udvalg i provstiet, der arbejder med dåbsmateriale, herunder fadderbreve.
8. Godkendelse af regnskab 2018.
Regnskabet blev godkendt for ”Sønder Årselvs Sogns Menighedsråd, cvr. nr. 54181515, Regnskab
2018, afleveret d. 15-03-2019 01:15.
Placering af de frie midler.
Midler placeres på konti i Danske Bank.
9. Fremlæggelse af kvartalsrapport for 4. kvartal 2018. Godkendt.
10. Forslag til regnskabsinstruks. Underskrevet.
11. Budget 2020. Budget blev drøftet, herunder midler til helhedsplan og delvis udførelse af samme.
Der afsættes midler til kirkegårdsmur mod nord på konto 4020, kr. 30.000,-.
Målsætning for 2020: Som budget 2019, men en tilføjelse af særlige børnearrangementer.
12. Orientering om renovering af alterbægre
Alterbægre (ca. 10 stk.) forventes renoveret. Bægre med bly er taget ud af drift. Der forventes
indkøbt et antal nye bægre, når der er et samlet overblik.
13. Orientering om den indvendige kalkning.
Der skal laves mangelafhjælpning.
14. Nye lyseholder til fyrfadslys til kirkebænkene. Forslag fra vores kirketjenere.
Det blev besluttet at undersøge spørgsmålet nærmere.
15. Mobil Pay i Årslev
Niels undersøger og sætter i gang.
16. Messehagler
Drøftelse af evt. anvendelse af messehagler. Simon undersøger mulighederne.
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17. Referat af bestyrelsesmøde i Kirke Kasserer Vest.
Henriette orienterede om seneste bestyrelsesmøde.
18. Eventuelt
- der laves et arrangement ifm offentliggørelse af ny lokalplan for Årslev i kirken.
- koncert i løbet af vinteren.
- Christian orienterede om valg af nyt trykkeri, herunder opsætning, til sogneblad.

