Menighedsrådsmøde i Aars kirkecenter
onsdag, 26 09 2012 kl. 19,00 til 22,00
Dagsorden:

Afbud: Kirsten Bøg-Jensen sygemeldt,
Ole Larsen ferie, Birte Støvring, Eva Harbo

1.

Godkend denne dagsorden.

1

Dagsorden godkendt

2.

Modtaget hos formanden siden sidst.
Oversigt vedlagt.

2

Ansøgning fra Kirkens Dagligstue om et tilskud til
foredragsholder 2000,00 kr. det blev bevilliget.

3.

Spørgsmål til udsendte referater
a. Aktivitetsudvalget

3.
a. Betty spørger om brød til Syng Dansk 24.
oktober, der er tre der bager
b. Der spørges om hvordan det går med kamera
og
skærm i kirken, så alle kan se
dåbshandlingerne. Der ventes på tilbud. Om
det skal etableres bliver besluttet senere.
Vedr. 17. sept. punkt 6. Der sendes brev
via advokaten om et møde med kommunen
ang. kompensation for påførte udgifter ved
standsnings påbud, for arbejdet på
annekskirkegården.

b. Kirkegårdsudvalget 4, 12. og 17 sept.

C .Evaluering indvielse Blåbærdalen

4.

Orientering ved kontaktpersonen

C. En stor og god dag med mange
besøgende

4.

a. Det blev vedtaget at købe en hjertestarter, fra
LOTEK. Lene sørger for at den bliver købt.
b. Der er ønske fra medarbejderne om besøg af en
ergoterapeut. Lene undersøger sagen nærmere inden
der tages beslutning.

a. Hjertestarter
b. Ergoterapeut

5.

Orientering fra præsterne

Der etableret telefonsvarer på kontoret.
Der har været afholdt miljødrøftelse for 2012
Personalehåndbogen bliver løbende ført ajour

5

P.t. er der heldags undervisning af konfirmanderne.
Til dåbstræf 30. september er der tilmeldt 27 børn
der er døbt for 4 år siden.
2.oktober er der rockgudstjeneste her er der også
mange tilmeldte. Den sidste gudstjeneste denne dag
er åben for alle.

6.

Kirkens liv og vækst
Ved Niels Lai: undervisning og sjælesorg

6

Indlægget vil senere komme som en del af alle de
indlæg der har været under punktet Kirkens liv og
vækst.

7.

Mindeplade på kirkegården.
Jvf. kirkegårdsvedtægt §7 stk. 9 se bilag

7

Menighedsrådet
sender
sagen
tilbage
til
kirkegårdsudvalget. Der ventes på svar fra provstiet.

8.

Beslutning om kunst i kirken

8

Flere af menighedsrådsmedlemmerne har været i
Agger og set kunstværket.
Menighedsrådet ønsker ikke at købe det foreslåede
kunstværk. Der arbejdes på en anden løsning.
Dorthe Rolighed skriver tilbage til Erik Heide og
Galleri Krik.

9.

Regnskab, revisionsprotokollat 2011

9

Gennemgået
underskrevet.

10.

Menighedsrådsvalg 13. november 2012

10

a. evaluering af opstillingsmøde

og

revisionsprotokollatet

blev

a. Til opstillingsmødet 12. september var der et
godt fremmøde.

11.

Punkter til næste møde 31. oktober

11 Kollekt 20. januar, referat fra medarbejdermøde,
ergoterapeut,
mindeplade,
kirkekaffe,
menighedsrådsvalg og annekskirkegård

12.

Eventuelt

12 Dorthe kommer med en peptalk om kirkekaffe
Det næste kirkeblad er under udarbejdelse, har
nogen noget?

