Menighedsrådsmøde på Aars Kirkecenter
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 – 22.00
(Anne Marie Skovbøll) læser dagens tekst og finder 2 sange)
Dagsorden:

Afbud:

Knud Erik Christensen

1. Godkend dagsorden

Godkendt

2. Modtaget hos formanden siden sidst:

*Henvendelse fra Serampores venner om lån af
lokale til generalforsamling 31.3.2019 – godkendt
*Ansøgning fra ØM om tilskud til tur til Folkekirkens
Hus til undervisning af 3. kl. Der blev bevilliget kr.
3.000
*Se DAP’pen mht. MRs rolle som arbejdsgivere evt.
kursus i Vester Hornum den 14.3.2019
*Ansøgning fra FDF om forhøjelse af pris for
omdeling af Kirkebladet. Forhøjelsen blev bevilliget

3. Spørgsmål til udsendte referater
a. Kirkegårdsudvalget 13.02.2019
b. Aktivitetsudvalget 14.02.2019

Ingen
Ønske om flere til at hjælpe med ved de
Internationale fællesspisninger – evt. fælles
velkomst, evt. lidt mere struktur på aftenen.

4. Orientering fra præsterne

Gospeldag for konfirmander – en stor succes

5. Orientering fra kontaktpersonen

*Der har været afholdt afsked/velkomstdag for
besøgsvennerne for Marianne/ og Tinna
*Ny organist Kasia starter den 1.3.2019
*Det er bevilliget fra samvirkende menighedsplejer,
at Aars Sogn kan få 6 familier med på ferielejr i
Vigsø i uge 28

6. Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp
10.3.19

Indsamlingen finder sted den 10. marts kl. 10 – 14
*Nødhjælpskaravanen kommer den 6. marts
mellem kl. 14 – 16 for konfirmanderne.

7. Studietur 2019

Marna og Erik arrangerer

8. Evaluering af arrangementer

*Sangaften med Borgmester Per Laursen var en
stor succes – med god deltagelse
*Lys i mørket koncert – igen en rigtig flot koncert

9. Samarbejdsaftale

Udkast til samarbejdsaftale om ny organist med
Gislum, Vognsild og Havbro – blev godkendt.

10. Julekoncert

Bliver med Simone og Søren Dahl afholdes den
24. november kl. 16.00

11. Budgetmøde i Provstiet

Blev fremlagt og diskuteret

12. Punkter til kommende dagsorden

Regnskab 2018
Procedure i forbindelse med præsteansættelse
Ferielejr i Vigsø 2019

13. Evt.

Medarbejdermøde den 13. marts 2019 kl. 9.00
Der er årsmøde i MR foreningen 10. – 12. Maj
Sidste frist for ansøgning til ny præst den 1.4.19

Kommende møder: 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.

