Menighedsrådsmøde i Blåbærdalen
Onsdag den 28. April 2021 kl. 18.00 – 20.00
(Erik Madsen læser dagens tekst)
Dagsorden:

Afbud: Knud Erik, Anne

1. Godkend dagsorden

Godkendt

2. Modtaget hos formanden siden sidst:

*Der er tidligere udsendt en mail fra Lone Primdahl
Dolmer om en kunstudstilling i Aars Kirke i uge 36 –
som skal kobles sammen med andre
arrangementer i kirken – udstillingen blev
godkendt.
*Der arbejdes på en samarbejdsaftale med
Hornum-Ulstrup om fælles annoncer/PR
*Info om web-tilgængelighed kan findes på Viborg
Stifts hjemmeside

3. Spørgsmål til udsendte referater

Ingen referater

4. Orientering fra præsterne

*Der afholdes dåbstræf udendørs v/FDF den 30.5.
*Der afholdes ferielejr i uge 27
*Sorggruppen starter op Tirsdag den 4. maj
*2. pinsedag kl. 14.00 afholdes friluftsgudstjeneste
i Blåbærdalen med deltagelse af alle præsterne
*Der afholdes et møde med Barnets Blå Hus om
samarbejde om en fællesudflugt for børnefamilier

5. Orientering fra kontaktpersonen

*Der arbejdes på en løsning om fremtidig rengøring
af ny/gl. kirkecenter

6. Valg af sidste medlem til KGU

Esben Nielsen blev medlem af KGU

7. Status på byggeri

*Nybyggeriet er snart færdigt – flytning af
kontorerne starter i uge 18
*Renovering af det gamle kirkecenter starter
snarest derefter
*Der er udskrevet en konkurrence om nyt navn til
det kommende center

8. Visionsmøde

Den 15.5. eller den 5.6.2021 mellem kl. 9 – 12
(besked til Anders D)

9. Punkter til kommende dagsorden

*Jubilæum 2022/jubilæumsudvalg
*PR
*Budget 2022
*Kvartalsrapport 1. kvt. 2021
*Kirken i verden (tidl. Volontørudvalg) – valg af 2
medlemmer til repræsentantskabet

10. Evt.

*Kirkekaffe kan/skal fremover foregå i centeret i
Cafè-området

Kommende møder:
26.5., 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

