Menighedsrådsmøde i Aars kirkecenter
onsdag den 18. januar 2012 kl. 19,00 til 22,00
Dagsorden:

Afbud: Eva Harbo Andersen

1.

Godkendelsen af denne dagsorden.

1

Punkt 11a kirkebladet herefter er
denne dagsorden er godkendt

2.

Modtaget hos formanden siden sidst.
Se bilag

2

Menighedsrådet vil gerne være medlem af
Areopagos, 800,00 pr år.
Der bevilliges 2500, 00 til Kirkens Dagligstue.
Besøgstjenesten skal ikke selv betale udgiften
til deres nye folder. Men udgiften vil blive bogført under besøgstjenesten
Besøgstjenestens annonce skal være i farver,
hvorfor tilskuddet til besøgstjenesten forhøjesmed et beløb svarende til annonceudgifterne.

3.

Spørgsmål til udsendte referater fra

3

a. Menighedsrådet har skødet på matr. 13ah,
parkeringspladserne øst for kirkegårdslågen.

a. Kirkegårdsudvalget

4.

5.

6.

Orientering fra Præsterne
a. evt. ”bibliotekar” til bogsamlingen i møderum

4
a. Jens spørger en bibliotekaruddannet om hjælp
med registrering af bogsamlingen i møderummet.

b. Hjælp med konfirmander 29. feb. Sultkaravanen

b. Der er brug for kage til 29.feb., der er fire der
gerne vil bage(Jens, Betty, Dorthe og Karina)

c. Kirkekaffe

c. Der fortsættes foreløbig til 1. april
Aktivitetsudvalget se på muligheden for kirkefrokoster

5
Orientering fra kontaktpersonen
a. Ansøgning fra Mandagshjørnet, om betaling af operagruppe Triofabula 8500,00

a. Der gives et tilskud til mandagshjørnet til
operagruppen Triofabula.

b. Hjertestarter i kirke/centeret

b. Dorthe undersøger om der er mulighed for
donation.

c. sundhedsordning

c. Sundhedsordningen er godkendt med en enkelt tilføjelse. Aftalen tages op til revision hvert
andet år første gang jan. 2014

Folkekirkens Nødhjælp indsamling 4. marts 2012
Flere indsamlere.
Arbejdsgruppens fremtidige sammensætning.

6

Spørg naboen om de evt. vil hjælpe som indsamlere. Meld det til Betty Busk
Overvej hvordan en arbejdsgruppe skal/kan se
ud efter 1. januar 2013

Kommende møder 18. januar, 15. februar, 28. marts, 25. april, 23. maj, 27. juni

7.

Principbeslutning om betaling af entreer

7

Aktivitetsudvalget gennemgår entreerne og
kommer med forslag til menighedsrådet.

8.

Kirkens liv og vækst – kort oplæg v. Ole Larsen

8

Ole redegør for sin opfattelse af gudstjenesten
og fællesskabet omkring gudstjenesten.
Gudstjenesten er kerneydelsen.

9.

Sommerudflugt hvem planlægger

9

Hardi finder en at arrangerer ekskursionen
sammen med.

10.

Evaluering juleuddeling

10

Julehjælpen blev i 2011 afhentet i kirkecenteret,
blomsterne blev delt ud personligt.

11.

Vedtægt for centeret, brug af centeret

11

Det skal indskærpes over for brugere at vedtægterne skal holdes. Husreglerne skal rettes til.
Aars Y´mens klub har spurgt om tilladelse til at
holde møder i kirkecenteret. De har fået besked
om at det er muligt. Der ventes på en tilbagemelding

11a Indhold til næste kirkeblad

11a Julebasar, kirkekaffe, nyt fra aktivitetsudvalget

12.

Punkter til kommende dagsorden

12

Kirkens Liv og vækst v. Anders Jørgen
Menighedsrådsvalg nov. 2012
Provstiets rolle jvf. Provstibetænkningen.
Dato for sommer ekskursion.

13.

Evt.

13

Intet

Lukket møde personaleansættelse

Kommende møder 18. januar, 15. februar, 28. marts, 25. april, 23. maj, 27. juni

