Menighedsrådsmøde i Aars kirkecenter
onsdag den 31. oktober 2012 kl. 19,00 til 22,00
Dagsorden:

Afbud: Kirsten Bøg-Jensen, Birte Støvring og
Karina Schärfe Buus

1.

Godkend dagsorden

1

Der kommer et punkt mere. Andre sognes brug af
Aars Kirke. Punkt 5a Derefter er dagsordenen godkendt

2.

Modtaget hos formanden siden sidst.
Se bilag

2

Ansøgning til menighedsrådet om tilskud til Børn i
Sorg. Der blev bevilliget 5000,00 kr.
Ansøgning fra Y´s mens club om kollekten fra Aars
Kirke 20. januar. Y´s mens clubben har stort møde i
Aars. Det anbefales.
Ansøgning fra Afrika inTouch om støtte til projekt
for gadebørn i Cameroun. Der blev bevilliget
5000,00.
Der ansøges fra basargruppen om betaling af annonce, der bevilliges dækning af annonce udgifter.
Brev fra medarbejder om at fortrolige oplysninger er
blevet lækket, og tavsheden er blevet brudt.
Det er uacceptabelt.

3.

Spørgsmål til udsendte referater.
a. Kirkegårdsudvalget 25.9.12 og 10.10.12

3
a. Menighedsrådet har gennem menighedsrådsforeningen anket Vesthimmerlands Provsti
afgørelse om mindeplade på Aars Kirkegård.
Anken er rettet til stiftet. Anken jvf. kirkegårdsvedtægterne.
b. Til Allehelgen på søndag den 4. november.
uddeler Betty og Eva lys.
Der er brug for alle hænder i forbindelse med
basar. Hvis man kan så henvend man sig
Betty.
Julekoncert med Arocia her sælger kirkegårdsudvalget billetter
7. og 14. marts møder for nye menighedsrådsmedlemmer her inviteres også gerne stedfortrædere.
c. Ingen spørgsmål

b. Aktivitetsudvalget

c. Præstegårdsudvalget
4.

Orientering ved kontaktpersonen

a. Ergoterapeut
b. Referat fra medarbejdermøde

4

De medarbejdere der har fast fridag mandag. Har i år
fået denne fridag inddraget ( 24. 12 )
a. der er ikke p.t. noget nyt vedr. ergoterapeut.
b. Nu er referatet sendt ud.

5.

Orientering fra Præsterne

5

Pt. Ikke noget nyt
Vær opmærksom på antal konfirmander på Østermarkskolen 2014

5a

Andre sognes brug af Aars Kirke

5a Hvis der kommer begravelser fra en af omegns kirker, må personalet fra denne kirkefølge med, ellers
må der betales for Aars kirkes personale.

6.

Hjælp v. Julekoncert, juleuddeling, juleaften og
4. Juledag

6

De enkelte medlemmer har skrevet sig på til hvornår de
kan yde hjælp.

7.

Kvartalsrapport tre første kvartaler 2012

7

Kvartalsrapporten blev gennemgået, der ingen hængepartier. Økonomien hænger sammen.

8.

Budget 2013

8

9.

Kirkegården Blåbærdalen

9

Budget 2013 godkendt med et underskud på 128.000
kr.
Der bliver endelig aflevering den 14. november.
Det donerede maleri til bygningen på Blåbærdalen,
bliver hængt op torsdag den 8. november kl. 16,00
Aars bybus v. Cimbrerbilerne er villige til at lægge
ruten omkring Blåbærdalen en gang om ugen på fredage. Det arbejdes der videre med.

10.

Kirkekaffe evaluering – skal den fortsætte

10 Der har i gennemsnit været 25 personer til kirkekaffe
næsten hver søndag.
Niels og Ole med resten af menighedsrådet synes det er
en god tradition som bør fortsætte.
Det overlades til det nye menighedsråd og afgøre om
det skal fortsætte..

11.

Punkter til næste møde 28. november kl. 17,00

11 Hjælp til julens gudstjenester.

12.

Eventuelt.
Her bør kun fremføres akut eller uopsættelig orientering.

12 Der er udarbejdet en biblioteksvejledning

Drøftelse og vedtagelse vil normalt ikke kunne finde
sted.
Lukket møde
Personalesager, se bilag

