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Referat menighedsrådsmøde
tirsdag den 7. februar 2017 klokken 19.00 i Sognehuset
Deltagere: Steen Andersen, Aage Olesen, Erling Lemming, Birgitte Garne, Hans
Jørgen Seekjær, Niels Bach, Majbritt Fabech og Anne-Marie Petersen
Afbud: Peder Svinth
1. Godkendelse og underskrift af Godkendt og underskrevet
referat fra mødet i januar

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Rygepolitik – Hans Jørgen kommer
med forslag,

.
Godkendt – Rygepolitikken vedlægges
referatet.

4. Eventuelt indkøb af højtaleranlæg til
Sognehuset – oplæg ved Hans Jørgen

Det blev vedtaget at anvende Oticons
tilbud og i første omgang ikke anskaffe
teleslyngeanlæg, da det ikke er
nødvendigt med de nyere
høreapparatsmodeller.

5.Retningslinier for fremtidig brug af
Sognehuset – se bilag.
Drøftelse og beslutning om, hvem der
fører tilsyn med huset.

Forslaget godkendt med følgende
tilføjelse:
Menighedsrådsformand og præst kan i
fællesskab træffe afgørelse om anden
anvendelse af Sognehuset.
Det skal være til brug, der har relation til
kirken.
Tilsyn:
Kirkeværgen fører tilsyn med
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budget af til daglig drift af Sognehuset–
bl.a. vinduespudsning.

6. Nedsættelse af udvalg vedr.
fremtidig indretning og brug af kirken.

Udvalget består af Peder Svinth og
Majbritt. De skal formulere de tanker
der er omkring indretning og fremsætte
evt. ønsker på et kommende
menighedsrådsmøde

7. Ansøgning om støtte til indkøb af
hjertestarter. Det tidligere
menighedsråd har videresendt
ansøgning til os jvf. Mail fra Bodil.

I første omgang gives der afslag på
ansøgningen.
Sagen kan evt. tages op i forbindelse
med kommende budgetforhandlinger.

8. Orientering fra præsten

23.02 skal IM bruge sognehuset i
forbindelse med andagt i kirken kl.
17.30 i anledning af Niels og Karen
Sørensens afrejse til Jordan - og
efterfølgende spisning.
1.03 fælles konfimanddag i Jysk Arena.
Der kommer 20 konfimander fra sognet.
Der er ønske om frivillige hjælpere.
Vagter til konfirmationerne 12. maj
og 14. Maj. Anne-Marie kan d. 14.05
Bodil Dahl er fortsat kontaktperson til
Karolinelundscenteret i 2017, og hun og
Steen vil sørge for, at der findes en
afløser.

9. Orientering fra medarbejdere

Der skal tages stilling til, hvordan man
forholder sig til booking af begravelser
på fredage, når Helle har fri. Hvem står
for det?
Det står præsten for, men når præsten

10. Orientering fra andre

Steen var til generalforsamling i
Stafetten d. 6.02.
Bladet fortsætter indtil videre, og
foreningerne betaler pr. Side.
Boyanna er p.t. sygemeldt i 2 uger. Der
er fundet løsning på vikarproblemet,
men det holdt hårdt, og der skal laves
en vikarliste med mulige
organistvikarer.
Orientering fra aktivitetsudvalget . Der
var udsendt et referat fra
aktivitetsudvalgsmødet. Det vedlægges
referatet.
Der er sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp d. 12.03. Anne-Marie
opfordrede til, at MR- medlemmer
melder sig som indsamlere. Meld gerne
tilbage til Anne-Marie, hvis man kan
deltage.
18.05 er der forberedende
budgetsamråd. Her kan Birgitte ikke
deltage. Hans Jørgen ser, om han kan
tage af sted.
Anne-Marie laver kirkekaffe til
Skannerup d. 12.03.

11. Hvordan og hvornår kan vi i
Det blev aftalt, at menighedsrådet
menighedsrådet drøfte emner, der ikke holder visionsmøde d. 23.03. kl. 18.00.
relaterer sig til almindelig drift?
Steen, Anne-Marie, Niels B. og Majbritt
forbereder mødet. Det gør de d. 28.02
kl. 15.00
En idé er at se på kirken i forhold til
forskellige aldersgrupper.

12. Arbejdsgrupper omkring
Sognehuset – se bilag. Hvordan
arbejder vi fremadrettet i forhold til at
få grupperne inddraget?

Kirkehøjskolen kører
Kunstudvalget kører
Filmaftener kører.
Aktivitetsudvalget skal sørge for at
inddrage frivilliggrupperne.
På visionsaftenen d. 23.03 drøftes
også, hvordan vi bakker op om de
frivillige.
Der laves en aften d. 6.04, hvor de
frivillige inviteres til orientering om MRarbejdet. Her kan grupperne også
orientere om deres arbejde.
Der inviteres til frivilligfest en gang om
året i efteråret.

13. Punkter til næste møde

•
•

Arbejdstider for medarbejdere.
Ønsker fra kirkeværge og graver

14. Eventuelt

Gratis udsmykning – tilbud fra
Galleri Moderne.
Erling laver ansøgning om
udsmykning til Sognehuset.
Der er generalforsamling i
Aarhus Stifts Menighedsrådsforening d. 6.03.
Generalforsamling i Distriktsforeningen for menighedsråd i Balle er
samme dag. Steen deltager i dette
møde.
Der er indkøbt et rigtigt godt kamera.
Det blev præsenteret.
Det ligger i boxen i Sognehuset og
udlånes via Helle. Menighedsrådet
opfordres til at tage billeder, når
lejlighed gives. Otto tager også
billeder, når han kan. Helle
efterspørger billeder til Kirkebladet
og Hjemmesiden.
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