Menighedsrådsmøde i Aars kirkecenter
onsdag, 27 06 2012 kl. 19,00 til 22,00
Dagsorden:

Afbud: Birte Støvring, Eva Harbo
Niels Lai, Karina Schärfe

1.

Godkend dagsorden.

1

Punktet lukket møde udgår.
Herefter er dagsordenen godkendt

2.

Modtaget hos formanden siden sidst.
Oversigt vedlagt

2.

Der er kommet afslag på ansøgning om hjertestarter
fra Trygfonden.
Sikkerhedsudvalget undersøger hvad der videre
skal eller kan gøres, med hensyn til en hjertestarter

3.

Spørgsmål til udsendte referater
a. Kirkegårdsudvalg 6. og 13. juni

3.
a. Ingen spørgsmål.
Vesthimmerlands kommune har bevilliget kirken 2 timers parkering på nordsiden af Kirkeplads, og de to parkeringsarealer 13by og 13ah.

b. Aktivitetsudvalg

b. Der er rettet henvendelse til menighedsrådene
i Løgstør, Farsø og Aalestrup om fællearrangementer.
c. Ingen spørgsmål
d. Der bliver førstehjælps kursus hver andet år.
Brandslukningskursus skal kun være hvert 4. år

c. Medarbejdermøde
d. Sikkerhedsudvalget

Der er nu lavet APV handlingsplan.
Skemaet med tidspunkter for kirkelige handlinger udsendes til alle medarbejdere.
4.

Orientering fra kontaktpersonen

4

MU samtalerne er snart gennemført.
Der bliver sat telefonsvarer på der meddeler når
kontoret er lukket. I kordegnens ferie vil der foreløbig ikke være åben på kontoret torsdag eftermiddag.

5.

Orientering fra præsterne
Tilskud til konfirmandundervisning
til fremstilling af ikoner

5

På de hele dage med konfirmanderne vil der ske
følgende. En dag med gospel sang, en dag til Viborg
domkirke m.m.
Den sidste dag er der forslag om at konfirmanderne
hver skal male en ikon.
Hvis der bliver en overskridelse på konfirmandbudgettet er menighedsrådet villige til at bevillige det
inden for et rimeligt beløb.
Alle er inviteret til at deltage i pilgrimsvandring
fra Aars til Testrup den 3. juli. Se annonce i Aars
Avis

Der er et ønske fra præsterne om vikar dækning
vedr. konfirmanderne. Det tages op på et senere
tidspunkt.

6.

7.

Gaver/telegrammer hilsen til konfirmanderne 6
med konfirmationsord.

Konfirmandordet skrives på et kort der lægges i en
plastlomme der er limet på bagsiden af ikonet.
Ikonerne afleveres til konfirmanderne på konfirmationsdagen
Kortet underskrives af præsten der har konfirmationen

7

Der er kommet en afgørelse på menighedsrådets
klage til Natur og miljøklagenævnet.
Menighedsrådet har fået medhold i sin klage over
Vesthimmerlands kommunes standsningspåbud.

Annekskirkegård

Der planlagt indvielse af annekskirkegården 24.
august kl. 15,30.
Der er lavet et program for eftermiddagen.
8.

Kirkens Liv og vækst v. Dorthe
Genkendelighed-loyalitet-frihed

8

Dorthe.

9.

Menighedsrådsvalg november

9

Der skal når der er mellem 7000 og 8000 folkekirkemedlemmer i sognet skal der være 12 folkevalgte
menighedsrådsmedlemmer. Det blev vedtaget af
menighedsrådet.

10.

Skal der laves kirkefestival 2013

10 Om der skal være kirkefestival i 2013 må være op til
det menighedsråd der sidder efter valget

11.

Skal der laves voksenundervisning 2013

11 Det må som ovenfor være op til det kommende menighedsråd.

12

Punkter til kommende dagsorden

13

Eventuelt. Kirkeblad

12 Valg, annekskirkegård, ergoterapeut, September
vikar for præsterne.
13 Mødet i oktober flyttet til 31. oktober

Kommende møder 22. august, 26. sep. 31. okt. og 28.
nov. kl. 17,00

Lukket møde. Ejendomme, personale

Udgået

