Holme Sogn, Aarhus

Menighedsrådet

Møde 29-01-2015

DAGSORDEN

BESLUTNING / REFERAT

Til stede:

Afbud:

Arne Jensen, Birgitte Thruesen, Birthe Risbjerg, Egon
Brauer, Henning Tagesen, Inge Birthe Jensen, Jens
Andersen, Kai Berg-Nielsen, Lars Thruesen, Leo
Schmidt, Mogens Mortensen, Peter Sporleder, Thomas
Fischer-Larsen, Karsten Poulsen (tilsynsførende) og
Dorte Tuemand (medarbejder-repræsentant)
Jens T. Vestergaard

1. Orienterende meddelelser fra formanden

Dagsordenen er godkendt.
a) Folkekirkesamvirket i Århus holder
generalforsamling torsdag 26/3 kl. 17 i
Klostergadecentret. Peter Sporleder er
menighedsrådets kontaktperson.
b) Distriktsforeningen afholder generalforsamling
mandag 16/2 kl. 19 Johannesgården
c) Indsamling til afskedsgave til biskoppen. Enstemmigt
vedtaget.
d) Flagstang ved sognegården er blevet opstillet i dag.

2. Information fra personalekontaktperson

Materialer til b) - c) ligger på kirkekontoret
Intet nyt.

3. Information fra præsterne

Intet nyt.

4. Økonomi

Bogføringen for 2014 er ved at være afsluttet,
regnskabet bliver udfærdiget i februar.

5. Orientering fra udvalgene

a. Kirkeudvalg
1. Aflysning af højmesse i Holme Kirke torsdag
den 2. april grundet indvielse af Lyseng Kirke.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
2. Flytning af højmesse mandag 6. april
fra Holme Kirke til Lyseng Kirke.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
b. Administrationsudvalg for Lyseng Kirke
- Der har lige været 5 års gennemgang af Lyseng Kirke.
Følgende ting skal udbedres: fugtindtrængning i
våbenhuset og motor til vinduesåbning i et af
mødelokalerne.
- Klokkestabelen bliver rejst, så den skulle blive klar til
indvielsen.
- Der skal rettes et par småting ved orgelet.
- Lyseng Kirke nedlægges nu som kapel, hvilket er
godkendt af Stiftsøvrigheden.
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- Parkeringspladsen mangler kun asfaltering i at være
færdig.
- Aftensang i Lyseng Kirke fortsætter til sommer - hver
onsdag kl. 20 fra maj til og med august.
c. Kirkegårdsudvalg
Intet nyt.
d. Præsteboligudvalg
Intet nyt.
e. Informationsudvalg
- Førstekorrekturen er netop kommet til 8270-Bladet,
der bliver det sidste i bladsamarbejdet.
- Orientering om forskellige muligheder for
kirkebladets fremtid. Priseksempel på trykning af
fremtidigt blad i B5 format. Samarbejde med Skåde
Sogn vil fortsætte, men hvert sogn udgiver eget blad.
Bladet skal have nyt navn.
Bladudvalget får mandat af menighedsrådet til at
fortsætte med de skitserede planer.
f. Sognegårdsudvalg
Intet nyt.
g. Aktivitetsudvalg
- Torsdagsklubben begynder planlægningen af sæson
2015/16 i februar. Leo indtræder i
torsdagsklubudvalget.
Orientering om kommende arrangementer
- Fastelavnsarrangement 15. februar
- Sommerudflugten er planlagt til onsdag 19. august
og går til Mariager Saltlager og Mariager Kirke.
h. Kirkeværge
- 30 januar kl 10.15 er der brandsyn i Holme Kirke.
- Nyt varmestyringssystem i Holme Kirke bliver
installeret 3. februar.
- Lys på kirken bliver installeret, når vejret bliver
mildere.
- Der har været periodevis skratten og lydudfald i
lydanlægget i kirken. Tekniker fra Phonic Ear har
efterset lydanlægget uden at finde fejl; senderboksen
blev hævet. Vi ser foreløbig tiden an.
1. Anlæg af gangsti fra kirkegård til sognegård
Der er indhentet tilbud på etablering af en 130
meter lang grussti. Forslaget tages op igen senere i
2015.
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i. Medarbejderrepræsentant
Spørgsmål til flagdage i anledning af den nye flagstang
ved sognegården. Sognegårdsudvalget tager sig af
sagen.
Intet til eventuelt.

6. Eventuelt

Dato for næste MR-møde er torsdag 26. februar 2015
kl. 19.00.
Referent:

Birgitte Aarestrup

Egon Brauer

Lars Thruesen

Mogens Mortensen

Arne Jensen

Birgitte Thruesen
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Henning Tagesen
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