Menighedsrådsmøde på Aars Kirkecenter
Onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00 – 22.00
(Kirsten Boel læser dagens tekst – ingen sang)
Dagsorden:

Afbud: Anne Marie Skovbøll

1. Godkend dagsorden

Godkendt med tilføjelse af e.ord. referat fra
aktivitetsudvalget

2. Modtaget hos formanden siden sidst:

*Anne Marie Nedergaard har opsagt sin stilling i
Folkekirkens Familiestøtte pr. 30.9.2020, men er
indtil videre stadig tilknyttet Vesthimmerlands
Provsti
*Intet nyt i forhold til Covid-19 i forhold til antal i
kirken/kirkecenteret
*Pga.
Covid-19
aflyses
sandwich
efter
høstgudstjenesten.

3. Spørgsmål til udsendte referater
a. 03.09.2020 – Arbejdsmiljøgruppe

Intet

b. 16.09.2020 – Kirkegårdsudvalget

*Det blev besluttet, at KGU skal arbejde videre med
tilbuddet fra Mortalin med 10 års garanti. Vi følger
Provstiets bygningssagkyndige Erik Sørensens
vejledning om behandling af de stole/stoleben der
ligger på kirkeloftet.
*Provstiets bygningssagkyndig kommer og kigger
på utæthed i taget i tårnet - til reparation snarest.
Der tages tilbud hjem.

c. 16.09.2020 – Medarbejdermøde

*Intet

d. 16.09.2020 – E.ord. Aktivitetsudvalget

*Det blev besluttet at alle store julekoncerter bliver
aflyst i 2020.
*Høstoffer til høstgudstjenesten på søndag kører
som planlagt – der kan indbetales på mobile pay nr.
91891

4. Orientering fra præsterne

*Alle forårets konfirmander er nu konfirmeret.
*International fællesspisning aflyses – ligeledes
den internationale bålaften.
*Der er på nuværende tidspunkt flere ideèr i spil til
afholdelse af julegudstjenesterne
*Julegudstjenesterne for Aars Skole bliver afholdt
på skolen.

*Børnehaverne får besøg af Sara og kirkemusen.
*Dagplejerne kunne måske få en digital hilsen.
*E-brevet nr. 3 sendes ud i morgen torsdag
*Jens Jacob starter en litteraturkreds op den
2.11.20 - der afholdes en gang om måneden.

5. Orientering fra kontaktpersonen

Udsættes til næste møde

6. Revisionsprotokollat 2019

*Bemærkningerne
blev
gennemgået
og
protokollatet blev godkendt.
*Vedr. manglende funktionsadskillelse har vi tillid
til det nuværende og fortsætter, indtil videre efter
det samme princip.

7. Evaluering af valg 2020

*Ved fintælling af stemmesedlerne var der få
afvigelser i forhold til de tal der blev nævnt på
valgaftenen, men det ændrede intet i forhold til de
12 der blev valgt.
*Der skal flere stemmetællere til, til næste valg
*På november mødet vælges formand,
næstformand, kasserer, kontaktperson og
kirkeværge. Der orienteres om de udvalg vi har, og
på januar mødet vælger det nye råd hvilke udvalg
de gerne vil deltage i.

8. Udkast til fast månedsdag for afholdelse af
arrangementer (Ingrid, Anders og Lone)

*Det er vigtigt, at alle der planlægger et
arrangement skriver det i vores Brandsoft kalender.
*Forslag om at have et arrangement på et bestemt
tidspunkt hver måned. Der arbejdes videre med
ideèn.

9. Ny liturgi – oplæg fra præsterne (se ref.
26.02.2020)

Der arbejdes videre med ideèn.

10. Punkter til kommende dagsorden

*Juleaften
*Sammensætning af nye udvalg/antal deltagere
*Orientering om byggeriet

11. Evt.

Intet

Kommende møder: 28.10., og 25.11.2020

Følgende møder skal være fuldtallige:
27.05. – Behandling af foreløbig budget 2021
23.09. – Behandling af revisionsprotokol for 2019
28.10. – Behandling endelig budget 2021
25.11. – Valg af formand, næstformand mm

Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst revisionsprotokollatet

__________________________________________
Anne Marie Skovbøll

