Menighedsrådsmøde på Aars Kirkecenter
Onsdag den 28. november 2018 kl. 19.00 – 22.00
(Anne Marie Vittrup læser dagens tekst og finder 2 sange)
Dagsorden:

Afbud:

Arndt Jessen Hansen

1. Godkend dagsorden

Det lukkede punkt slettes og punkt 13 ændres til:
Præstegården Løvsangervej

2. Modtaget hos formanden siden sidst:

Der er lavet en fejl mht. ligningen i 2019 – så
ligningen bliver kr. 100.000 større end først
udmeldt.
17.1.2018 Folkekirkens familiestøtte afholder
foredrag på Aars Skole af Sofie Mønster
Billetter bestilles via Dap’pen

3. Spørgsmål til udsendte referater
a. Ejendomsudvalget 24.10.2018
b. Fællesudv. Menighedspl. 06.11.2018
c. Aktivitetsudvalget 08.11.2018
d. Kirkegårdsudvalget 21.11.2018

4. Orientering fra præsterne

5. Orientering fra kontaktpersonen

Ingen
Obs. - der mangler besøgsvenner
Ferielejr i 2019 afholdes i uge 27 og 28
Ingen – der mangler hjælp til nogle af de
kommende julearrangementer
Ingen

Konfirmanderne fra Aars Skole skal til Viborg
Domkirke torsdag den 29.11.2018. I 2019
overtager Jari T Jensen konfirmanderne fra Aars
Skole.
Sara oplyser, at der arbejdes på at ændre
minikonfirmandundervisningen – evt. med en uges
sommerskole.
5. Maj 2020 planlægges en festgudstjeneste i
forbindelse med 75 året for 2. verdenskrigs
afslutning.
I kulturarvsmåneden i 2020 er der planer om
afholdelse af en mindegudstjeneste om Aarsgruppen.

Der er ca. 40 ansøgninger til den nye KKM stilling
Kan ses på kirkekontoret. Samtaler afholdes hhv.
den 5. og den 7.12.2018
Mus samtaler er næsten afholdt
Frivillighedsfesten holdes den 3.4.2019

6. Kirketider

Det blev besluttet, at det er mest praktisk, at
tidspunktet for gudstjenesten om søndagen ligger
på et fast tidspunkt - foreløbig til kl. 9.30

7. Hjemmesiden

Det blev godkendt, at Aars Kirkes hjemmeside skal
have et SSL Certifikat for at skabe en sikker
hjemmeside – Knud Erik sætter i gang.

8. Valg af formand for det kommende år i h t
Menighedsrådsloven § 8

Formand Anders Didriksen

9. Valg af næstformand for det kommende år i h t
Menighedsrådsloven § 9

Næstformand Ingrid Danielsen

10. Valg af kontaktperson, kirkeværge, kasserer,
bygningskyndig og underskriftsbemyndiget i h t
Menighedsrådsloven § 10
(suppleant indkaldes ved forfald)

Kontaktperson Anne Marie Skovbøll
Kirkeværge Hans Midtgaard
Kasserer Anders Jørgen Jensen
Bygningskyndig Kaj Evan Nørhave
Underskriftsberettiget Ingrid Danielsen

11. Evaluering af arrangementer

Basaren havde lidt mindre besøgende i løbet af
weekenden, men et meget flot arrangement.
Stor ros til koncerten med Jan og Jens.
Stor ros til Jan Mygind for hans formidling
En rigtig god aften med Herning kirkes drengekor
Ros til syng sammen aftener
HUSK billeder /omtale til Knud Erik til hjemmesiden

12. Punkter til kommende dagsorden

Personalehåndbogen

13. Løvsangervej

Der har været afholdt udflyttersyn på Løvsangervej
19.
Menighedsrådet godkendte, at Ejendomsudvalget
arbejder videre med at udarbejde tidsplan og
tilbud på den store renovering.

14. Evt.

Stor tak fra Ole Larsen for det gode samarbejde der
har været i Menighedsrådet.

Kommende møder: 23.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5.,
26.6., 28.8., 25.9., 23.10., og 27.11.2019

Følgende møder skal være fuldtallige:
27.03. – Behandling af regnskab 2018
22.05. – Behandling af foreløbig budget 2020
25.09. – Behandling af revisionsprotokol for 2018
23.10. – Behandling endelig budget 2020
27.11. – Valg af formand, næstformand m.fl.

