Menighedsrådsmøde på Aars Kirkecenter
Onsdag den 26. august 2020 kl. 19.00 – 22.00
(Mogens Andreasen læser dagens tekst – ingen sang)
Dagsorden:

Afbud: Anna Maria Wittrup, Erik Madsen, Knud Erik
Christensen

1. Godkend dagsorden

Godkendt med tilføjelse af et lukket punkt

2. Modtaget hos formanden siden sidst:

Orientering om kurser mm på DAP

3. Spørgsmål til udsendte referater
19.08. - Kirkegårdsudvalget
19.08. - Aktivitetsudvalget

*Ingen
*Festgudstjenesten for Byrådet afholdes 27.8.20

4. Orientering fra præsterne

*Er i gang med at forberede den kommende
konfirmandundervisning samt de resterende
konfirmationer fra foråret.
*Fælles om høstgudstjenesten den 27.9.20
*E-brevet for september forventes udsendt i
morgen torsdag.
*Bibelhalvmaratonen bliver genoptaget den
31.8.20

5. Orientering fra kontaktpersonen

*Dorthe går på pension den 30.9., dette markeres
den sidste dag i kirkecenteret for personale og
Menighedsråd.
*APV-skemaer er uddelt
*Det blev vedtaget, at kirketjenerne beslutter
hvornår der bruges krus/kopper.

6. Valg 2020/valgaften.

*Der skal afholdes møde i valgbestyrelsen snarest.
*Valgaftenen er den 15. september 2020

7. Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

Blev fremlagt – ingen bemærkninger

8. Ny kirkegårdsplan

På baggrund af kirkegårdslederens uddybning af
arkitektens plantegning samt indstilling fra
Kirkegårdsudvalget, blev det godkendt at sende
projektet til godkendelse i Provstiet.

9. Kirkeblad

*Næste kirkeblad udsættes.
*Fremover vil der hver uge blive sat en annonce i
Aars Avis over arrangementer og gudstjenester for
den kommende 14 dages periode

10. Visioner

Udsættes til efter det nye menighedsråd er i gang.

11. Frivilligfest

Udsættes til foråret 2021, der sendes et brev ud til
alle frivillige til orientering.

12. Covid-19 – snak om arrangementer mm

*Pga. Covid-19 vil der i den kommende periode ikke
blive inviteret foredragsholdere udefra til
sogneaftner, men gøres brug af vores præster.
*De udsendte retningslinjer for brug af
kirkecenteret i corona-tiden blev diskuteret og
godkendt (24.8.2020)

13. Kirkeblad

Se punkt 9

14. Punkter til kommende dagsorden

*Udkast til fast månedsdag for afholdelse af
arrangementer. (Ingrid D, Anders D og Lone)
*Evaluering af Valg 2020

15. Evt.

Menighedsrådsmedlemmerne skal sende en
beskrivelse til Anders D om de udvalg/ interesser
man er med i, i menighedsrådet (i løbet af denne
uge).

Kommende møder: 23.09., 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

Lukket møde

