Menighedsrådsmøde i Kirkecenteret
Onsdag den 26. Maj 2021 kl. 19.00 – 22.00
(Knud Erik Christensen læser dagens tekst)
Dagsorden:

Afbud: Sara (syg)

1. Godkend dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 13 A - Studietur

2. Modtaget hos formanden siden sidst:

*Der mangler kørsel til ferielejren – Sara kontaktes
*Der ligger en gl. septiktank v/kapellet på P-pladsen
der skal sløjfes.
*Museet arrangerer et stjerneløb hen over
sommeren, der vil i den periode være placeret en
”post” ved runestenen.
*Sdr. Boulevard er solgt pr. 15.8.2021
*Der har været en orientering fra Folkekirkens
Familiestøtte på DAP’pen

3. Spørgsmål til udsendte referater
a. 27.04.21 – Ejendomsudvalget
b. 06.05.21 – Aktivitetsudvalget

Ingen
Ingen

4. Orientering fra præsterne

*Højskolesang hver 2. onsdag i Blåbærdalen
*International fællesspisning starter efter
sommerferien – fremover den 1. torsdag i måneden
*Den 29.6. er der planer om at lave en fælles
udflugt med Barnets Blå Hus og Folkekirkens
Familiestøtte for dårligt stillede familier
Det blev godkendt, at Aars Sogn vil betale bussen.
*Den 16.9. er der Folkemøde for unge i
Vesthimmerlands kommune – vi deltager igen
*Sorggruppen er startet
*Litteraturcafèen starter igen mandag den 31. maj

5. Orientering fra kontaktpersonen

*Der arbejdes på en plan med rengøring af det nye
kirkecenter

6. Jubilæum 2022 / jubilæumsudvalg

*Søndag den 9. oktober 2022
*Udvalget består af Lone, Marianne, Jan og Anders
Lone indkalder til 1. møde – idèer modtages gerne

7. Status på byggeri

*Det nye byggeri er næsten færdigt, og
renoveringen af det gamle kirkecenter er i gang.
*1.7. er det planen, at hele byggeriet er færdigt

8. Indvielse af kirkecenter + kulturuge 36

*Indvielse søndag den 5. september 2021
*Et udvalg bestående af: Anne Marie, Lone, Jan og
Marianne kommer med et oplæg
*Forslag til program til kulturugen blev fremlagt og
godkendt til at arbejde videre med.

9. PR

*Tidligere har vi udgivet kirkebladet 3 x årligt.
I samarbejde med Hornum-Ulstrup kan vi fremover
have en fælles annonceplads i Aars Avis hver 2. uge
Det blev godkendt, at arbejde videre med forslaget.
*Der arbejdes på en ny løsning vedr. hjemmeside
og kalender

10. Provstesyn

Udsættes til næste møde

11. Foreløbig budget 2022

Det foreløbige budget 2022 blev fremlagt og
godkendt.

12. Kvartalsrapport 1. kvt. 2021

Blev fremlagt

13. Kirken i verden (tidl. Volontørudvalg) – valg af
2 medlemmer til repræsentantskabet

Esben og Anne deltager i repræsentantskabet

13. A Studietur

Jens Jacob og Anne arrangerer
Søndag den 26.9.2021

14. Punkter til kommende dagsorden

Provstesyn

15. Evt.

Intet

Kommende møder:
30.6., 25.8., 22.9., 27.10., 24.11.2021

Følgende møder skal være fuldtallige:
24.03. – Behandling af regnskab 2020
26.05. – Behandling af foreløbig budget 2022
22.09. – Behandling af revisionsprotokol for 2020

27.10. – Behandling endelig budget 2022
24.11. – Valg af formand, næstformand mm

