Holme Sogn, Aarhus

Menighedsrådet

Møde 30-01-2020

DAGSORDEN

BESLUTNING / REFERAT

Til stede:

Birgitte Thruesen, Frede Lund, Henning Tagesen, Kai
Berg-Nielsen, Lars Thruesen, Leo Schmidt, Marlene B.
Jessen, Mogens Mortensen, Benedikte Vejlby
Baggesgaard, Kirsten Hald, Peter Sporleder og Peter
Nørager (medarbejderrepræsentant)

Afbud:

Jens T. Vestergaard, Mie T. Lomborg og Pia A. Hestbech

1. Orienterende meddelelser fra formanden

Dagsordenen er godkendt med tilføjelse af pkt. 2. b.
Vikartakster

2. Information fra personalekontaktpersonen

Orientering om medarbejdermøde afholdt 15. januar.
a. APV
APV er under udarbejdelse. Handlingsplanen
forelægges forretningsudvalget.
Rygepolitik: Kai præsenterer et forslag. Det vedtages
med enkelte ændringer og hænges op i sognets
bygninger.
b. Vikartakster
Provstiets fremsendte vikartakster er fortsat under det
nugældende niveau i Holme Sogn. Menighedsrådet
beslutter enstemmigt at fastholde egne takster. Kai
Berg-Nielsen sender meddelelse herom til provstiet.

3. Information fra præsterne

Peter S.: Mandeklubben er kommet godt fra start.
Interesse for at bygge videre på aktiviteten mht.
program, indhold m.m.
Kirsten: Pigeklubben nyder stor opbakning, med flere
nye deltagere. Også Torsdagsklubben er et trækplaster.
Planer til markering af Danmarks befrielse 4. Maj:
kransenedlæggelse ved mindestenen, andagt i Holme
Kirke og afslutning med foredrag om Martin A. Hansens
deltagelse i modstandsbevægelsen i sognegården.
Orientering om ringning og flagning 4. og 5. maj
udsendt af biskoppen.
Menighedsrådet bakker fuldt op om planerne.

a. Forslag til skærtorsdagsgudstjeneste
Benedikte gennemgår det udsendte forslag.
Forslaget er vedtaget.
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Praktiske ting:
Tilmelding: Ja, til kirkekontoret senest 2. april kl. 12.
Betaling: Ja, prisforslag 150 kr.
Tidspunkt: kl. 18
Praktisk hjælp? Arbejdsfordeling planlægges ved
særskilt møde.
Tillægsforslag: Langfredagsgudstjenesten flyttes til kl.
14.00. Dette er vedtaget.
Kristen meditation går fint. Efter påske planlægges
pilgrimsvandring (5 km.) sluttende med frokost. Første
gang bliver 26. april.
4. Økonomi

Bogføring af årsregnskabet er lige knap færdigt.
Resultatet ser fornuftigt ud.

5. Orientering fra udvalgene

a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet nyt.
b. Præsteboligudvalg
Orientering om rottesituationen. Der planlægges evt.
gravning ved sokkel i forbindelse med andet
anlægsarbejde på kirkegården.
c. Informationsudvalg
Intet nyt.
d. Aktivitets- og sognegårdsudvalg
Leo: Orientering om Holme-Rundhøj festugen, der
måske genoplives. Leo deltager, hvis der indkaldes til
møde. Dato er endnu ikke fastlagt. Skal Holme Kirke
deltage, skal vi have klare aftaler på plads i god tid.
Sommerudflugten er planlagt til tirsdag 18. august.
Orientering om de foreløbige planer for programmet.
Fastelavn:
Kontakt til spejderne på Nymarksvej undersøges med
henblik på hjælp til tøndeslagningen.

6. Information fra kirkeværgen

Orientering om:
- Der er igen kommet henvendelse fra naboer, der
ønsker træer fældet langs parken (skyggegener).
Menighedsrådet forhandler dog kun direkte med
grundejerforeningen, så der afventes evt. henvendelse
fra denne.

Side 2 af 3

Holme Sogn, Aarhus

Menighedsrådet

Møde 30-01-2020

- Granskoven i parken skal fældes, mange af træerne er
ramt af sygdommen rodfordærver (svamp), derfor stor
risiko for, at de vælter under evt. storm. Der afventes
grønt lys.
- Valgbestyrelsen skal på kursus 18. februar.
- Møde i Kirkefondet 19. marts kl. 18 i Helligåndskirken.
Kræver tilmelding. Benedikte deltager.
7. Medarbejderrepræsentant

8. Eventuelt

- Orientering om forhandlinger med 3F.
- Efter fældning af granskoven er der plan om
tilplantning af arealet med eg, svensk skovfyr, vild pære
og fuglekirsebær, 3.500 træer i alt og med en bøgehæk
rundt om.
Intet til evt.
Dato for næste ordinære menighedsrådsmøde er
torsdag 27. februar kl. 19.00
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