Holme Sogn, Aarhus

Menighedsrådet

Møde 26-02-2015

DAGSORDEN

BESLUTNING / REFERAT

Til stede:

Birgitte Thruesen, Birthe Risbjerg, Egon Brauer,
Henning Tagesen, Inge Birthe Jensen, Jens T.
Vestergaard, Kai Berg-Nielsen, Lars Thruesen, Leo
Schmidt, Mogens Mortensen, Thomas Fischer-Larsen,
og Birgitte Aarestrup (medarbejderrepræsentant)
Arne Jensen, Jens Andersen, Karsten Poulsen og Peter
Sporleder
Dagsordenen er godkendt.

Afbud:
1. Orienterende meddelelser fra formanden

a) Møde med Holme skole: Planer om en HolmeRundhøj Festival i uge 25 2015. Invitation til
menighedsrådet om at deltage. Aktivitetsudvalget vil
arbejde videre med det.

2. Information fra personalekontaktperson

Materialer til a) ligger på kirkekontoret
Intet nyt.

3. Information fra præsterne

- Afholdt fastelavnsgudstjeneste 15. februar.
- Forslag om at overveje at afholde mindegudstjeneste
5. maj. Sættes på dagsordenen til næste møde.

4. Økonomi

Regnskabsudarbejdelse er i gang. Kommer på
dagsordenen til næste møde.

5. Orientering fra udvalgene

a. Kirkeudvalg
- Orientering om projekt anlæggelse af sti fra kirkegård
til sognegård.
Rådet giver tilsagn til, at der kan arbejdes videre med
planen, og det sættes på som punkt på dagsordenen til
næste møde.
b. Administrationsudvalg for Lyseng Kirke
- Ved kongelig resolution af 23. februar 2015 kan
Lyseng Kirke indvies som kirke torsdag d. 2. april. Der
skal foretages afleveringssyn forinden, der skal sendes
til kirkeministeriet.
- Klokkestabelen er rejst (billede omdelt).
- Til indvielsen skal en del personer inviteres. Der bliver
et lille traktement efterfølgende.
c. Kirkegårdsudvalg
Intet nyt.
d. Præsteboligudvalg
Intet nyt.

Side 1 af 3

Holme Sogn, Aarhus

Menighedsrådet

Møde 26-02-2015

e. Informationsudvalg
- Sidste udgave af 8270-Bladet er omdelt.
e.1 Forslag til nyt kirkeblad
Det foreslås, at vi fortsætter med eget kirkeblad for
Holme Sogn i nyt format B5.
Der er indhentet pris på trykning og distribution.
Der er intet opsigelsesvarsel på trykning af bladet,
mens der er 6 måneders opsigelse på aftalen om
distribution.
Det nye blad vil udkomme 1. juni. Deadline er 30.
april.
Forslaget er vedtaget.
Der skal findes et ny navn til bladet. Udvalget
modtager gerne forslag.
f. Sognegårdsudvalg
Intet nyt.
g. Aktivitetsudvalg
Orientering om afholdte arrangementer
- Vellykket fastelavnsfest 15. februar. Mindre
fremmøde end sidste år, måske pga. vinterferien.
En stor del af torsdagsklubbens program for
kommende sæson er ved at være på plads
Orientering om kommende arrangementer
- Sommerudflugten 19. august til Mariager
- Sankt Hans
h. Kirkeværge
- Nyt varmestyringssystem i Holme Kirke er installeret,
og varmen vil fremover kunne styres over internettet.
Det vil forhåbentlig medføre en varmebesparelse
- Orientering om forhandlingerne med Fredens og
Skåde sogne om et evt. samarbejde om
personregistrering. Skriftligt materiale er omdelt til
medlemmerne af rådet. Forretningsudvalget og
kirkeudvalget indstiller til rådet, at Holme udtræder af
forhandlingerne.
Rådet tilslutter sig beslutningen.
i. Medarbejderrepræsentant
Intet nyt.
6. Eventuelt

Spørgsmål til organisering af mailboksen på den
digitale arbejdsplads.
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Dato for næste MR-møde er tirsdag 31. marts 2015 kl.
19.00.
Referent:

Birgitte Aarestrup

Egon Brauer

Lars Thruesen

Mogens Mortensen

Birgitte Thruesen

Birthe Risbjerg

Henning Tagesen

Inge Birthe Jensen

Jens T. Vestergaard

Kai Berg-Nielsen

Leo Schmidt

Thomas Fischer-Larsen
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