Årslev menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde den 24. september 2019 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.

Godkendelse af dagsorden
Hvordan skal vi komme videre med planerne for kirkegården?
Bevaringsværdige gravsten.
Vi skal finde ud af hvilke gravsten vi vil bevare og sikring af disse.
Evaluering vandring i august.
Orientering om vores første Pizza gudstjeneste for børn
Foredragsholder og prædikant til vintermøde 2020.
Status på projekt ”nyt tag på Årslev kirke”
Koncert i kirken i november/december
Skal vi have en koncert i lighed med den vi havde med Kaare Norge?
Kirkebænke i våbenhus.
Vi har 2 kirkebænke i på lager. Skal de sættes op i våbenhuset
Vandring i august 2020. Dato? Forslag
Høstfest/høstgudstjeneste 2020?
Årlig kontrol af menighedsrådets adgange og rettigheder
Næste års menighedsrådsvalg, Hvordan forbereder vi os? Hvem fortsætetr?
Økonomi
Fremlæggelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2019
Budget 2020 godkendes
Budget 2021. Proces skal påbegyndes i november
Indstilling vedr. løn til formand efter de nye satser.
Honorar kirkeværge.
Nye lyseholder til kirkebænkene
Eventuelt

Til stede: Simon Koefoed, Inger Birgitte Brun, Christian Hebell Pavlsen, Gerda Jensen, Ernst Justsen, Esben Andersen,
Niels Holm-Nielsen, Henriette Linde (ref.)
Fraværende med afbud: Grethe Eriksen
Ad.1
Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt 13, menighedsrådsvalg 2020
Ad.2
Menighedsrådet gennemgik kirkegården og kom med idéer til nyindretning af kirkegården. HNL renskriver
idékataloget. Niels kontakter landskabsarkitekt Wad.
Ad.3
HNL sender noter ang. gravsten til Anton. Niels og Anton aftaler endelig fjernelse af sten.
Ad.4
Der deltog ca. 140 i vandringen, og ca. 100 deltog i spisningen efterfølgende. Meget succesrigt arrangement.
Ad 5
Der deltog ca. 35 i Årslev-unger i kirke. Meget succesrigt arrangement. Den 10. oktober gentages arrangementet.
Ad.6
Esben kontakter forslag til foredragsholder. Dato er den 2. februar 2020 kl. 11.
Ad.7
Bilag er udsendt med dagsorden. Bruno Viuf fra Vilhemsen, Marxen & Bech-Jensen ønsker et kort møde på 1 times tid
den 1. oktober kl. 17.10. Projektet forventes herefter igangsat.
Ad.8
Niels foreslog Johnny Madsen Jam, som han havde hørt i Thy i sommer.
Forslag om den 16. januar 2020.

Årslev menighedsråd
Ad.9
Der indkøbes ny hynde til bænk, der nu er placeret i våbenhuset og i samme farve som i kirken. Niels undersøger.
Ad.10
Menighedsrådet drøftede forskellige muligheder.
Forslag om kontakt til Arne Bager om nyt å-forløb, naturvandring med start ved Engsøen, gammelt og nyt.
Dato om tirsdag den 18. august 2020.
Ad.11
Høstgudstjeneste inkl. sandwich. Inger Birgitte kontakter ’Jydsk på Næsen, der er en spillemandsgruppe, for at bede
dem om at medvirke ved gudtjenesten.
Dato søndag den 4. oktober 2020.
Ad.12
Niels har gennemgået og tilrettet adgange og rettigheder.
Ad.13
Christian og Gerda genopstiller ikke.
Forskellige mulige emner blev drøftet.
Niels foreslog, at man hver især stak nogle følere ud til de foreslåede emner inden vores næste menighedsrådsmøde i
februar.
Kirkeministeriet har besluttet, at der skal holdes orienteringsmøde i forbindelse med menighedsråds valg den 12. maj
2020.
Forslag om et formøde til valgforsamlingsmødet den 15. september 2020, hvor vi kan præstere vores arbejde.
Ad.14
-

-

Kvartalsrapport pr. 30-06-2019 fremlagt og godkendt
Budget 2020 godkendt Sønder Årslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 54181515, Endelig budget afleveret d.
03-09-2019 14:35
Budget 2021. Budgetproces igangsættes snart. Der skal afsættes midler til afdækning af feriepenge svarende til
12½% af lønsum og eventuelle pensionsforpligtelser. Der kan ligeledes være forhold i samarbejdsaftalen med
Brabrand, der skal drøftes, da der er tale om dækning af lønudgifter.
Indstilling vedr. løn blev godkendt. Honorering af formand og kasserer gælder for både 2019 og 2020.
Kirkeværge afstår fra at modtage honorar.

Ad.15
Menighedsrådet drøftede nye lyseholdere til kirken. Niels arbejder videre med løsning: Kronelysholder med manchet.

