Menighedsrådsmøde på Aars Kirkecenter
Onsdag den 26.02.2020 kl. 19.00 – 22.00
(Anders Didriksen læser dagens tekst og finder 2 sange)
Dagsorden:

Afbud: Knud Erik Christensen, Ingrid Danielsen

1. Godkend dagsorden

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 6 A Ferielejr
og punkt 10 slettes

2. Modtaget hos formanden siden sidst:

*25. marts afholdes møde i Volontørudvalget
*Ansøgning fra Folkekirken på Nibe festival om
tilskud Der blev bevilliget kr. 1.000 blev bevilliget

3. Spørgsmål til udsendte referater
a. Aktivitetsudvalget 05.02.2020
b. Kirkegårdsudvalget 12.02.2020

Tages sammen med punkt 6
Vedr. gelænder, forsøges at flytte alterbægerne så
man går til højre

4. Orientering fra præsterne

*Sara starter børnegrupper op i løbet af marts
sammen med SSP og kommunen
*Skærtorsdag bliver afholdt i kirken som sidste år.
*Der bliver afholdt ”Valentin” i kirken, der er en del
par tilmeldt
*10. marts starter Jens Jacob en sorggruppe op

5. Orientering fra kontaktpersonen

Intet

6. Julekoncert

Julekoncerten aflyses. I stedet forsøges at samle
penge ind til Julehjælpen på anden vis.

6. A

Ferielejr – vi undersøger om vi kan finde to nye
hjælpere til lejren i uge 28.

7. Status på nybyggeri

Der afholdes licitation i marts.
Byggeriet starter formodentlig først i april

8. Afvikling af menighedsrådsmøderne, er det
den rigtige form

Fortsætter som nu.

9. Temaaften om gudstjenester

Der afholdes et fyraftensmøde den 10. juni fra
kl. 17 – 19 for både MR og medarbejdere.

10. Ny liturgi – oplæg fra præsterne

Udsættes til mødet i september

11. Hvor skal kristendommen være i vores sogn

*Fremover skal medarbejderrepræsentanten
fortælle om sit arbejde og hvad de brænder for.
*Oplæg udefra om kommunikation/samarbejde
*Visionsdag for MR udsættes.

12. Punkter til kommende dagsorden

*Koncert til fordel for julehjælpen
*Ferielejr i Vigsø
*Valg 2020

13. Evt.

*Erik får lavet noget plancher af nybyggeriet til
ophængning i kirkecenteret

Kommende møder: 25.03., 22.04., 27.05., 24.06.,
26.08., 23.09., 28.10., og 25.11.2020

Følgende møder skal være fuldtallige:
25.03. – Behandling af regnskab 2019
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

