Menighedsrådsmøde på Løvsangervej 19
Onsdag den 29. Marts 2017 kl. 19.00 – 22.00
(Erik Madsen læser dagens tekst og finder 2 sange)

Dagsorden:

Afbud: Anders Jørgen Jensen (pga. sent afbud var
indkaldelse af suppleant ikke muligt)

1. Godkend dagsorden

2. Modtaget hos formanden siden sidst:
Ansøgning fra Folkekirken på festival 2017
Provstesyn 04.04.2017
Ansøgning til Provstiet/reformationen

Viborg Stift afholder orientering om DAP
Årsmøde i Landsforeningen for MR
Gaver til konfirmander
Henvendelse fra Ole Villadsen vedr. billeder
til bog om bl.a. Aars Kirke

Godkendt

Godkendt at yde kr. 1.500 i tilskud.
Bevilliget kr. 6.500 fra Provstiet til arr. vedr.
reformationen. Det blev godkendt at yde
forlods tilskud på kr. 40.000 til musikalsk
fejring af reformationen ved gudstjenesten
den 29.10.2017. Ansøgning om tilskud
fremsendes til provstiet.
19.04.2017
Formand Anders Didriksen deltager
Udsættes til næste møde
Arndt Jessen Hansen tager kontakt til ham.

3. Ændring af tilhørsforhold for Kirkecenteret

Godkendt

4. Ændring af vedtægter for:
Præstegårdsudvalget
Kirkegårdsudvalget
Kirkecenteret
Forretningsorden

2. behandling godkendt
2. behandling godkendt
2. behandling godkendt
1. behandling godkendt – med på næste møde

5. Kirkens Liv & vækst
Visionsdag afholdes 08.04.2017
Organisationsdiagram og opdatering af listen over frivilligt arbejde på hjemmesiden

Husk at ”medbringe” et ord
Udkast til organisationsdiagram blev omdelt
Vedr. frivilligt arbejde - udsættes til næste
møde.

6. Spørgsmål til udsendte referater
a. Kirkegårdsudvalget 08.03.2017
b. Aktivitetsudvalget 15.03.2017

c. Menighedsplejen 07.03.2017

Yderligere orientering om ønsket sti/fortov til
Blåbærdalen
Ny formand Anne Marie Skovbøll
Til julekoncerten kommer Lene Siel (26.11.17)
Skærtorsdag afsluttes gudstjenesten i kirken
med brød mm.
Der bliver vagt i kirkecenteret til modtagelse af
telegrammer ved konfirmationerne.
Orientering om sommerlejren m/Feriefonden

7. Orientering fra præsterne

Der er bestilt børnebibler til dåbsbørn
Forslag om fremover at bruge dåbsklude

8. Orientering fra kontaktpersonen

Der arbejdes på at få et førstehjælpskursus for
medarbejdere.

9. Regnskab 2016

Regnskab for 2016 blev godkendt
Myndighedskode 8269, Aars Kirkekasse
cvr. nr. 29193614. Regnskab 2016 afleveret
den 29.03.2017 kl. 10.31

10. Udfærdigelse af folder om Aars Kirke samt Udsættes til næste møde
Opbevaring af gamle tegninger mm

11. Prisfastsættelse af bespisning ved
arrangementer

Der må laves mad til arrangementer i
forbindelse med kirkelige handlinger.
Udsættes til næste møde.

12. Sognetur

13. august 2017 udsættes til næste møde

13. Punkter til kommende dagsorden

14. Eventuelt
Kommende møder: 3.5., 31.5., 28.6.,
23.8., 27.9., 25.10. og 22.11.2017

Gaver til Konfirmander
Ændring af forretningsordenen – 2. behandling
Organisationsdiagram samt opdatering af
frivilligt arbejde – på hjemmesiden.
Prisfastsættelse af bespisning v/arrangement
Udfærdigelse af folder om Aars Kirke samt
opbevaring af gamle tegninger mm.
Studietur
Intet

