Holme Sogn, Aarhus

Menighedsrådet

Møde 04-10-2016

DAGSORDEN

BESLUTNING / REFERAT

Til stede:

Arne Jensen, Birgitte Thruesen, Egon Brauer, Henning
Tagesen, Jens Andersen, Kai Berg-Nielsen, Lars
Thruesen, Leo Schmidt, Mogens Mortensen, Kirsten
Hald, Peter Sporleder, Thomas Fischer-Larsen og Janni
Beltoft (medarbejderrepræsentant)

Afbud:

Birthe Risbjerg, Inge Birthe Jensen, Jens T. Vestergaard
og Karsten Poulsen (tilsynsførende)

1. Orienterende meddelelser fra formanden

Dagsordenen er godkendt.
- Henvendelse fra Den Katolske Kirke, Århus vedr.
projekt ”Jesus i Centrum,” der f.eks. omfatter
Julestalden og luciaoptog. Der søges om et tilskud på
2000 kr. Det vedtages: ikke at støtte.
- Ansøgning fra FolkekirkeSamvirket om støtte til
samvirkets skilsmisseforebyggende indsats og
tryghedsskabende indsats blandt unge i byens natteliv.
Vi støtter i forvejen gennem provstiet, og det vedtages
derfor: ikke at støtte yderligere.
- Næste mr-møde planlagt til 26. oktober. Det vedtages
at aflyse dette møde – med mindre der sker noget
væsentligt.
- 2. november kl. 16.30 holdes der budgetmøde i
sognegården.

2. Information fra personalekontaktperson

Orientering om afholdelse af MUS-samtaler og det
årlige medarbejdermøde.

3. Information fra præsterne

Thomas:
- Konfirmandlejr med 72 konfirmander var sjovt og
forløb godt.
- Efteråret byder bl.a. på allehelgensgudstjeneste med
efterfølgende samvær i sognegården
- Der har været afholdt høstgudstjenester i både
Lyseng og Holme Kirke. Den efterfølgende frokost i
sognegården var ikke særlig velbesøgt. Det kan
overvejes, om der skal ændres på det til næste år.
Kirsten:
- Minikonfirmander begynder i uge 43,
- Babysalmesang forløber også godt. Pga. den store
interesse begyndte vi med 2 hold. Næste hold
begynder i uge 44.

4. Økonomi

- Rådet opfordres til at overveje aktiviteter m.m. i
forbindelse med budgetmødet 2. november.
- Iflg. seneste kvartalsrapport ser økonomien fornuftig
ud.

Side 1 af 3

Holme Sogn, Aarhus

5. Orientering fra udvalgene
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Møde 04-10-2016

a. Kirkeudvalg
Intet nyt.
b. Administrationsudvalg for Lyseng Kirke
- Der bliver indkøbt en hjertestarter til Lyseng Kirke
c. Kirkegårdsudvalg
Intet nyt.
d. Præsteboligudvalg
Intet nyt.
e. Informationsudvalg
- Husk deadline til næste blad (dec.-jan.-feb.) er 31.
oktober.
- Der holdes fælles bladmøde med Skåde Sogn i
morgen i Skåde.
f. Sognegårdsudvalg
Intet nyt.
g. Aktivitetsudvalg
- Sommerudflugten forløb rigtig godt
- Thomas og Kirsten foreslår og søger midler til et
foredrag med Niels Krøjgaard den 24. januar 2017
målrettet konfirmandforældre, men selvfølgelig åbent
for alle interesserede. Det vedtages at bevilge penge til
det.
- Åben kirke bliver i år 5., 6. og 7. december. Thomas
holder aftenandagt den første aften.
h. Kirkeværge
- Det nordlige tårnur er taget ned pga. nedslidt urværk.
Nyt urværk er bestilt i Frankrig.
- Problem med stående vand i parken og i Peter
Sporleders have. Afløb sker lige nu til faskine, men det
undersøges, om der i stedet kan føres en drænledning
til afløbet i parken.
- Orientering om planerne om ny kapelbygning. Det
billigste vil være at nedrive de eksisterende bygninger
og bygge nyt. Der er lavet et skitseforslag, der sendes
rundt. Prisen for realisering af disse skitser er dog for
høj. Der arbejdes videre med opgaven.
i. Medarbejderrepræsentant
Intet nyt.

6. Eventuelt

Intet til eventuelt.
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Dato for næste MR-møde er budgetmøde 2. november
2016 kl. 16.30
Referent:

Birgitte Aarestrup

Egon Brauer

Mogens Mortensen

Lars Thruesen

Arne Jensen

Birgitte Thruesen

Henning Tagesen

Jens andersen

Kai Berg-Nielsen

Leo Schmidt

Kirsten Hald

Peter Sporleder

Thomas Fischer-Larsen
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