Menighedsrådsmøde i Kirkecenteret
Onsdag den 27. Oktober 2021 kl. 19.00 – 22.00
(Kirsten Boel læser dagens tekst)
Dagsorden:

Afbud: Delvis Knud Erik Christensen (deltog v/pkt. 7)

1. Godkend dagsorden

Godkendt – med tilføjelse af punkt 5 a - frivillige

2. Modtaget hos formanden siden sidst:

*Orienteringsmøde med biskoppen den 2. november
2021 kl. 16.30 – husk at læse ansøgningerne inden.
*Der er kommet en afgørelse på valget til
provstiudvalg, der fik flg. medlemmer:
Niels Kristian Haldrup, Ole B. Sørensen,
Poul Møller Nielsen, Knud Erik Christensen og
Morten Mejdahl
*Ole B Sørensen blev valgt til Stiftsrådet

3. Spørgsmål til udsendte referater
a. 22.09.2021 – Aktivitetsudvalget
b. 29.09.2021 – Medarbejdermøde
c. 08.10.2021 – Kunstudvalget
d. 12.10.2021 – Menighedsplejen
e. 13.10.2021 – KGU

*Esben er blevet ny formand
*Intet
*Intet
*Intet
*Intet

4. Orientering fra præsterne

*Konfirmanderne er startet i denne uge
*Sorggruppen vil starte op igen i 2022
*Der afholdes forbønsgudstjeneste i Viborg Domkirke
den 14.11. kl. 16.30 – med deltagelse af Lone P Dolmer
*Lisbet har fået godt gang i husbesøg og samtaler ude
i byen
*Er i gang med at planlægge festgudstjeneste til 1.
søndag i advent – med udvidet kirkekaffe.
*Der er ligeledes gang i forberedelse af en del
julegudstjenester.

5. Orientering fra kontaktpersonen

*Vores nye kirkegårdsleder Jørgen Kristensen starter
den 1.11.21

a. Frivillige

*Udvalget har udfærdiget et skema der beskriver den
enkelte aktivitet, mht. hvor mange frivillige der skal
bruges, budget mm

6. Forretningsorden

2. behandling godkendt

7. Budget 2022

Endelig budget 2022, Aars Sogns Menighedsråd,
Cvr. nr. 2919 3614, myndighedskode 8269
Afleveret den 27.10.2021 kl. 15.46 blev godkendt.

8. Indsamlingsliste for kirkeåret 2021 – 2022

*Blev godkendt med en enkelt rettelse af indsamling
til julehjælp i Aars - blev udvidet med november

9. Hvad har vi lært/hvilke erfaringer har vi fået
fra Corona?

*Dejligt samvær og sang i Blåbærdalen
*Nye fællesskaber
*Kreativitet på en anden måde
*En bedre digital viden/brug af digitale medier

10. Punkter til kommende dagsorden

*Valg af poster

11. Evt.

*Når der er sogneaftner, hjælpes vi alle med at rydde
af.

Kommende møder:
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

