Menighedsrådsmøde på Aars Kirkecenter
Onsdag den 27. Maj kl. 19.00 – 22.00
(Erik Madsen læser dagens tekst – ingen sang)
Dagsorden:

Afbud:

1. Godkend dagsorden

Tilføjelse af nye punkter 4 a – E brev
og 6 a – Kirkebladet

2. Modtaget hos formanden siden sidst:

*Vi har tilkendegivet overfor Provstiudvalget, at vi
er åbne overfor samarbejde på flere områder.
*Orientering omkring P-pladser under byggeriet,
fremgår af hjemmesiden.

3. Spørgsmål til udsendte referater

Ingen referater

4. Orientering fra præsterne

*Fremtidig gerne have mulighed for at live-streame
gudstjenester
*Konfirmationer fra Aars Skole er 13. juni
*Konfirmationer fra Østermarkskolen er både den
14. juni, 12. september og 19. september.
*Der bliver igen mulighed for at aflevere
telegrammer i Kirkecenteret.
*Gudstjenester bliver igen kl. 9.30, og fra søndag
den 7. juni vil der igen være nadver

4. a - E-brev

*Jens Jacob har lavet en skabelon til et E-brev, som
kan sendes ud. Man tilmelder sig med sin mail
adresse, og kan melde fra når man ønsker det.
Det blev godkendt, at der skal arbejdes videre med
ideen.

5. Orientering fra kontaktpersonen

*Nogle af medarbejderne vil fortsat arbejde delvis
hjemmefra.
*Indtil videre vil der ikke blive afholdt nogle
arrangementer

6. Godkendelse af indsamlingsliste

Den udsendte indsamlingsliste for 2020/21 blev
godkendt - med en enkelt ændring.
Der vil blive sat en lille flyer, med oplysninger om
den enkelte organisation.

6. a - Kirkebladet

*Vi springer over et nummer af kirkebladet.
Input til næste nummer er inden 15. september til
Knud Erik.
*Det blev vedtaget at give FDF kr. 4.000 i
kompensation.

7. Juleaften

Udsættes til næste møde

8. Valg 2020

Orienteringsmødet er udsat til afholdelse
Onsdag den 19. august 2020 kl. 19.30 i Aars
Kirkecenter

9. Budget 2021

Det foreløbige budget blev fremlagt og godkendt

10. Kvartalsrapport 1. kvartal

Blev fremlagt - ingen bemærkninger

11. Kompetencer til nye
menighedsrådsmedlemmer

Forskellige kompetencer blev diskuteret

12. Vurdering og godkendelse af økonomiske
konsekvenser af yderligere tjenester.

Der er ikke tegn på der bliver yderligere
omkostninger.

13. Punkter til kommende dagsorden

Juleaften
Visioner
Studietur

14. Evt.

Erik Madsen orienterede om byggeriet af det nye
Kirkecenter, der forventes igangsat tirsdag efter
Pinse

Kommende møder: 24.06., 26.08., 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

