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Menighedsrådsmøde
Mandag den 18. april 2016 kl.18.00.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Birte Giedekier, Kirsten Larsen, Laila Wölhk, Karin Rank Gottlieb, Rita Skov
Possienke, Inge Kaalund, Grethe Seierup, Herdis Fuglbjerg, Susanne Dalsgaard,
Fraværende med afbud: Kirsten Ebbesen, Lars Lindgrav Sörensen, Inge Christensen
Dagsorden.
Pkt.1
Protokol
Protokollen blev godkendt og underskrevet
Pkt.2
Budget 2017
Det udsendte budgetforslag blev gennemgået og godkendt Mål og visioner blev gennemgået og vedtaget
Fremover skal de ansvarlige fra udvalgene attestere og formålskontorere regnskabsbilagene.
Pkt.3
Personale
v/kontaktpersonen
Morten Bytofte er ansat til at varetage Blå Boks
Der er bevilget penge til indkøb af nye instrumenter. Herudover ligger der stadig et tilsagn om støtte fra
Sognestøtten.
Pkt.4
Aktiviteter
Når der afvikles aktiviteter i Sognegården har den, som har ansvar for aktiviteten også ansvaret for at der er ryddet
op i lokaler og køkken efterfølgende. Vi har desværre haft et tilfælde, hvor et par dåbsforældre der havde lånt
Sognegården søndag, følte sig krænket og fremlagde fotodokumentation for at lokalerne var modtaget meget
snavsede og bar tydeligt spor af den klaverkoncert der havde været lørdag eftermiddag.
Pkt.5
Præstenyt
Præsterne har, den 5. april, i samarbejde med skolen været på tur med alle 7. klasserne. Turen gik omkring Kasted
Kirke og efterfølgende til Kirkens Korshær i Aarhus og til Ungdomskirken. Blandt andet indgik i forløbet en vandretur
rundt i byen, hvor en hjemløs viste rundt og fortalte om det miljø hvor de hjemløse færdes og lever i.
Tirsdag den 12. april blev der afholdt et superheltekursus for konfirmanderne
Herdis Fuglsang deler gaver ud til begge hold konfirmander lørdag den 7. maj
Birte Giedekier deler ud til konfirmationen søndag den 8 marts Birte
Pkt.6
Anlægsarbejder 2016
Udbygning af sognegård:
Der afholdes licitation på udbygningen af Sognegården tirsdag den 19. april kl. 10.00
Nyt dåbshus:
Der har været møde om tilbygningen af et nyt dåbshus. I mødet deltog den kgl. Bygningsinspektør repræsentanter
fra Stiftet og Provstiet samt Jørgen Lystbæk fra menighedsrådet. Konklusionen på mødet blev at det nuværende
forslag blev forkastet. Tilbygningen er til dels for lille og til dels kunne det ikke tillades at hugge hul i muren til
våbenhuset.
Den Kgl. Bygningsinspektør foreslår en fritliggende bygning på min 45 m2 der placeres enten på forsiden af kirken.
Hvor der i dag er bænke eller på bagsiden af kirke i forbindelse med den tilmurede kvindedør.
I begge tilfælde skal der flyttes gravsteder. Stiftets Jurister undersøger hvordan det kan lade sig gøre.
Når formaliteterne er i orden skal der udskrives en arkitektkonkurrence.

Pkt.7
Menighedsrådsvalg
Status
Grethe fremlægger oplæg vedr. valg til mødet i maj
Grethe Seierup konstitueres som formand for valgudvalget . CT melder dette til Stiftet.
Pkt.8
Eventuelt
Der har været bygningssyn på Thorvalds hus. Det er påpeget at der løber ral fra kirkegården ind i haven. Kirke og
kirkegårdsudvalget tager sig af dette.
Gamle bevaringsværdige gravsten foreslås flyttet til området ved blodbøgen. Kirke og kirkegårdsudvalget kommer
med en indstilling.
Højskolen Venner har afholdt generalforsamling - Jørgen deltog. Alle var enige om at vi skulle samarbejde.
der er omkring 10 ledige sæsonpladser.
Danmark spiser sammen torsdag den 28. april. Det markeres på Havkær, hvor der serveres Aarhusgryde.
Der skal indkøbes et brochurestativ til kirken. Kirke og kirkegårdsudvalget beslutter og køber.
Blomster til alteret blev debatteret.
Pkt.9

Næste møde

er aftalt

23. maj 2016

