Menighedsrådsmøde i Aars kirkecenter
onsdag den 15. februar 2012 kl. 19,00 til 22,00
Dagsorden:

Afbud: Eva Harbo Andersen, Niels Lai, Anne
Marie Andreasen og Jørn Kjærgaard
Uden afbud Karina Schärfe

1.

Godkend denne dagsorden

1

Denne dagsorden er godkendt

2.

Modtaget hos formanden siden sidst.
Se medsendte bilag

2

Menighedsrådet har søgt Trygfonden om en hjertestarter .
Jens og Knud hjælper med at flytte borde frem
og tilbage den 15. marts.
Husk møder om menighedsrådsvalg 1. marts og
13.marts. Tilmelding til Inge.
Støtte til DKM støtteforening der laver projektet
der hedder ” Debatten der batter.” der støttes med
kr.750,00

3.

Spørgsmål til udsendte referater

3

Aktivitetsudvalget 25 01 2012

Kontrakt på vej med Jette Torp til julekoncert
23.november.
Byggetilladelse til velfærdsbygningen er kommet

Kirkegårdsudvalget 01 02 2012

Der arbejdes med forslag til låger ved

anneks-

kirkegården.
Det anbefales at kirkegården udskifter den
nuværende varebil og øvrig udskiftning af
maskiner sker efter behov i h.ht. budget.
4.

Orientering fra kontaktperson

4

Jan Mygind begynder som organist 1 marts.
Der er brandslukningskursus 24. maj
opfølgning på første hjælp 7.juni begge
dage fra 08,00 til 11,00

5.

Orientering fra præsterne

5

29.februar heldags konfirmander, det er i
Folkekirkens Nødhjælps tegn
14. marts også heldags konfirmander, tema
Pilgrimsvandring, her er der bl. a. besøg på
museet.

6.

Kirkens liv og vækst
Oplæg v. Anders Jørgen

6

Synlighed, glæde, åbenhed og plads til alle.
Marts: Dorthe Rolighed, Diakoni, mission
og fællesskab
April. Betty Busk, Arbejd samvittighedsfuld
med tingene

7.

Menighedsrådsvalg 13. november 2012
Bilag indkomne svar fra medlemmer

7

Svar fra menighedsrådsforeningen

Svarene giver udtryk for at der for de fleste
har været mange positive oplevelser.
Det giver frustration hvis der bliver for stor
udskiftning på en gang.
Fra menighedsrådsforeningen bliver der lagt
op til at der kan afholdes valg på en af følgende måder ud over den sædvanlige valgmåde.
1. Alm. valg, men med en 2 årig funktionsperiode
2. Valgforsamling med ventil (en slags
generalforsamling, men med mulighed for at få et alm. valg.)
3. En kombination af 1 og 2
Hvilke muligheder der vil blive mulige vil
først blive meldt ud fra Kirkeministeriet i
uge 7eller 8
Det er enighed om at forsøge at komme
med i en forsøgsordning omkring valg.

8.

Bilag til regnskabsinstruks
Uddelt på mødet i januar

8

Godkendt

9

Sogneindsamlingen

9

Der kan stadig bruges flere indsamlere. Alle
må hjælpe med at finde flere folk.
Det nuværende udvalget har indvilliget
også at forestå indsamlingen i 2013

10.

Provstiets rolle jvf. provstibetænkning

10 Forslaget går på at en ledig provstestilling
kan søges af alle præster i landet.
Det vil sikkert komme til at betyde at en
provstestilling kommer til at være i et sogn
med mere end en præstestilling.
Valg til provstiudvalg vil sikkert blive flyttet til senere i valgperioden end nu hvor det
er i januar året efter menighedsrådsvalget.
Antallet af provstiudvalgsmedlemmer
foreslås forøget med to fra 6 til 8.

11.

Tidspunkter for kirkelige handlinger
Skal de ligge inden for medarbejdernes
arbejdsbånd.

11. Kun hvis det ikke er planlagte med mindst
en måneds varsel.

12.

Punkt fra Jørn om antal af konfirmationer
pr. dag.
Det har givet undren at der er 3 konfirmationer
på en dag.

12. Tre konfirmationer på en dag er et forældrevalg og det har præsterne taget til efterretning.
Ved næste hold konfirmander spørges om
forældreholdningen til tre konfirmationer på
en dag..
Kirkens personale kan ikke tage ansvar for
de mange værdifulde telegrammer.

13

Dato for sommer ekskursion v. Hardi

13 19. august.

14.

Punkter til kommende dagsorden

14 DSUK medlemskab?, valg 2012, evaluering
sogneindsamling, regnskab, tidspunkter for
kirkelige handlinger.

15.

Eventuelt

15 Afbud fra Betty Busk til næste møde

