Menighedsrådsmøde i Aars kirkecenter
onsdag den 25.april 2012 kl. 19,00 til 22,00
Dagsorden: Afbud: Kirsten Bøg-Jensen
Carina Buus Schärfe og Morten

1.

Godkendelse af denne dagsorden.

1

Denne dagsorden er godkendt.

2.

Fremtidig offentliggørelse af
beslutningsprotokol

2

MR diskuterede spørgsmålet om forhandlingsreferat kontra beslutningsprotokol.
Efter grundig drøftelse vedtog menighedsrådet at
fremtidig offentliggørelse af beslutningsprotokollen vil ske på samme måde som hidtil, dog skal der
refereres mere fyldestgørende

3.

Modtage hos formanden siden sidst.
Oversigt vedlagt

3

Videntjenest.dk har oplysninger til kirkegårdene
Vil Aars menighedsrådet være med i et abbonement?
Menighedsrådet opfordre Provstiet til at give alle
sogne muligheden for at bruge tjenesten på et fællesabbonement. Aars tilmelder sig straks provstiets
abonnement.
Samvirkende menighedsplejer inviterer til 110 års
jubilæum. I anledning af jubilæet giver Aars Kirke
en gave på kr. 500,00 til Samvirkende Menighedsplejer. Gaven går til menighedsplejens ferieprojekter og netværksarbejde for udsatte børnefamilier.
Der opfordres til at komme med forslag til en skolelærer til Folkekirkens Skoletjeneste.

4.

Spørgsmål til udsendte referater
a. Kirkegårdsudvalget
 Indvielse af annekskirkegård
24.eller 25. aug. 2012

4
Der bliver indvielse af annekskirkegården 24. august kl. 15,30.
Der er et udvalg til planlægning af indvielsen,
Kirkegårdsudvalget som henter mere hjælp hvis det
bliver nødvendigt.



Navneforslag til annekskirkeGården

Kirkegårdsudvalget er åbne for forslag indtil
9.maj. Det fremlægges på næste menighedsrådsmøde



Kirkesyn 23. maj kl. 9-12

Alle i menighedsrådsmedlemmer er velkomne

b. Aktivitetsudvalget

Betty undersøger datoer for julekoncert.

5.

Orientering fra kontaktpersonen

5

Hurtigt efter konfirmationerne går kontaktpersonen
i gang med MUS

6.

Orientering fra præsterne
Tidspunkter for vielser og begravelser
på lørdage

6

Forslaget om tidspunkter renskrives og sendes til
medarbejderne til udtalelse. Herefter fremlægges
det på næste menighedsrådsmøde
Det skal undersøges hvad der kan fås til hjælp med
at bære blomster ud af kirken.

7.

Kirkens Liv og Vækst v. Betty

7

Samvittighed, rettidig omhu, professionalisme

8.

Kvartalsrapport

8

Kvartals rapport for første kvartal gennemgået

9.

Evaluering af hjemmeside og kirkeblad
Se bilag

9

Der henvises til bladudvalgsreferat

10.

Menighedsrådsvalg

10

Ved valget 2008 blev der uddelt flyers inden
valget. Det gøre vi igen i 2012.
Orienteringsmøde omkring valget 12. september.

11.

Punkter til næste møde

11.

Valg, Kirkens Liv og Vækst. Tidspunkter for kirkelige handlinger.

12.

Eventuelt.
Eventuelt

12.

17

Drøftelse og vedtagelse vil normalt ikke
kunne finde sted
Kommende datoer 23.05 27.06, 22. 08,
26. 09, 24.10

