Menighedsrådsmøde på Aars Kirkecenter
Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19.00 – 22.00
(Anne Marie Skovbøll læser dagens tekst – ingen sang)
Dagsorden:

Afbud:

1. Godkend dagsorden

Godkendt med

2. Modtaget hos formanden siden sidst:

*Ansøgning fra Rotary om at låne et lokale til et
møde med spisning. I henhold til vedtægterne for
kirkecenteret, blev det afvist.
*Alle kan deltage digitalt i årsmødet med
Landsforeningen.
*Ansøgning fra Besøgstjenesten om at betale bus til
Højskoleophold – blev godkendt.
*Spørgsmål fra Besøgstjenesten om afholdelse af
Adventshygge for besøgsvenner/modtagere. Det
blev godkendt at invitere i 2 mindre grupper med
forbehold for at arrangementet bliver aflyst.

3. Spørgsmål til udsendte referater:
20.10.2020 – Kirkegårdsudvalget

Intet

28.10.2020 - Aktivitetsudvalget

Referatet fra i dag blev gennemgået med diverse
arrangementer

4. Orientering fra præsterne

*Konfirmandundervisningen er i gang. Muligvis
bliver datoen ændret for nogle af klasserne
*Sara Schouby har fået bevilliget studieorlov i 3
mdr. i 2021
*Litteraturkreds starter den 2.11.2020

5. Orientering fra kontaktpersonen

*Der har været holdt afskedsreception for Dorthe.
*Tinna er påbegyndt sin uddannelse – mangler 3
moduler.
*Der er blevet lavet en APV, som der arbejdes
videre med.

6. Retningslinjer mm

Det blev godkendt, at der ved arrangementer skal
ske en registrering af deltagere med
telefonnummer (i tilfælde af coronasmitte)
makuleres efter 3 uger.

10. Juleaften

*20.12. Afholdes 2 julekrybbegudstjenester
*24.12. Vil der blive afholdt 6 julegudstjenester
*Der skal hentes ”billet” til deltagelse
*Der skal ske streaming af gudstjenesterne af Søren
Friis
*Det orienteres snarest muligt i Aars Avis om
tidspunkter for julegudstjenester, billetter, evt.
mulighed for streaming mm
*Såfremt det er muligt for corona restriktionerne –
vil der blive afholdt juleaften i Kirkecenteret.

7. Kvartalsrapport 3. kvt.

Blev fremlagt – ingen bemærkninger

8. Endelig budget 2021

Endelig budget 2021, Aars Sogns Menighedsråd,
cvr. nr. 2919 3614, myndighedskode 8269
Afleveret den 28.10.2020 kl. 16.12 - blev godkendt.

9. Afskrivning af debitorfaktura

Det godkendes, at faktura nr. 7131, 7376 og 7413
afskrives som tabte. Gravstederne er nedlagt.

11. Sammensætning af nye udvalg/antal
deltagere

*Samtlige nuværende udvalg blev gennemgået
*Der blev fremlagt forslag til udvalg til det
kommende menighedsråd
*Ved konstitueringen af det nye menighedsråd den
25.11. skal udvalgene besættes. Det kan evt.
færdiggøres på et ekstra ordinært møde.

12. Orientering om byggeriet

*I uge 12 skulle den nye bygning være færdig
*I uge 13 flytter personalet kontorer og
renoveringen af det gamle kirkecenter går i gang.
*Den 18. november kl. 14.30 er der
rejsegilde/AFLYST
*I uge 20 er hele byggeriet færdig

13. Punkter til kommende dagsorden

14. Evt.

Intet

Kommende møder: 25.11.2020

Lukket punkt

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

