Menighedsrådsmøde i Aars kirkecenter
onsdag, 22 08 2012 kl. 19,00 til 22,00
Afbud: Niels(ferie), Betty

Dagsorden:
1.

Godkend denne dagsorden.

1

Dagsordenen er godkendt

2.

Modtaget hos formanden siden sidst
Oversigt vedlagt

2.

Tilmelding til møde i Aalestrup 20. sep. kan ske til
kontoret..
Budgetudvalget tager til budgetsamråd 28. august.

3.

Annekskirkegården
Se bilag.

3.

Dorthe gennemgik de enkelte underpunkter på
bilaget

4.

Orientering ved præsterne

4.

Ole orienterede om Gospeldag torsdag den 30.
august, menighedsrådsmedlemmerne er alle
inviterede til at deltage.

5.

Orientering ved kontaktpersonen
a. Hjertestarter

5.
a. Der er kommet tilbud på hjertestarter fra LOTEK
Lene undersøger hvad der er brugbart og godt på
markedet
b. Det ligger stand by

b. Ergoterapeut
6.

Referater
Kirkegårdsudvalget

6.

Ingen spørgsmål

7.

Kunst i kirken v. Kirsten
Der er udsendt mails med billeder og tekst

7.

Det undersøges om det er muligt at udsætte
afgørelsen til næste møde.

8.

Kvartalsrapport 2. halvår 2012

8.

Gennemgået

9.

Mindeplade på kirkegården

9.

Kirkegårdsudvalget ønsker ikke at udtage et
gravsted til en mindeplade, uden at der er noget lig.
Kirsten Bøg-Jensen har ønsket punktet taget op da
hun er imod afgørelsen, det samme er Eva Harbo
Andersen

10

Pilgrimsvandring.
Hvordan servicere vi disse grupper?

10 Aars Kirke vil fremover lægge hus til spisning og
morgenmad i forbindelse med pilgrimsvandring.
Det overlades til menighedsrådet at finde en lokal
kontaktperson.

11

Menighedsrådsvalg november 2012
Orienteringsmøde og evt. opstillingsmøde
12. september kl. 19,00

11 Forretningsorden for opstillingsmøde er lagt på
hjemmesiden.
Der er uddelt flyers i kirken, om valget, det vil
fremover ske ved hver gudstjeneste indtil
opstillingsmødet.

12

12 Kirkens liv og vækst v. Niels Lai. Kunst i kirken,

Punkter til næste møde

Evaluering af orienteringsmøde.
13.

13. Dorthe efterlyser folk til at lave kaffe.

Eventuelt.
Næste møde
stedfortrædere

26.

september

her

inviteres

Lukket møde: personale

.

9

