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Menighedsrådsmøde
Mandag den 28. maj 2018 kl.18.00
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Birte Giedekier, Kirsten Larsen, Herdis Fuglbjerg,
Hanne Petersen Jytte Withen, Lars Lindgrav Sörensen, Rita Skov Possienke, CT (ref)
Afbud: Karin Gottlieb, Susanne Dalsgaard, Lajla Wohlk, Kirsten Ebbesen, Grete Seierup.

Dagsorden.
Pkt. 1.

Protokol

Pkt. 2.

Økonomi

Er underskrevet

Kvartalsrapport og År til dato
Kvartalsrapporten for første kvartal blev gennemgået og godkendt
2019 budgetsamråd
På initiativ fra Aarhus Søndre Provsti har der siden nytår været en afsøgningsproces mellem de fire provstier om mulig
ansættelse af en fælles personalekonsulent som hjælp for alle menighedsråd i Aarhus Kommune.
Afsøgningen er endt forslag til vedtægt samt stillingsbeskrivelse, som fremlægges til drøftelse og mulig beslutning på
hvert af de fire budgetsamråd her i 2018.
Provstiudvalget i Aarhus Vestre indstiller forslaget til vedtagelse på Budgetsamrådet 21. juni
Forslag til vedtægt og stillingsbeskrivelse blev udleveret og skal endelig godkendes på budgetsamrådet.
Ungk projektet er evalueret og fortsætter
Pkt. 3.

Udvalg

Kirke-og kirkegård

ny låge ved afskedspladsen

Lågen er blevet monteret
Lågen ved flagstangen og kapellet skal efterses. Kirke og kirkegårdsudvalget tager aktion.
Der skal laves en henvisning til Kirkens Parkeringsplads. Lars tager kontakt til Havkrog.
Anlæg

Sakristi

status

Stiftet har sendt projektet til fornyet udtalelse ved den kongelige bygningsinspektør og Nationalmuseet samt øvrige i
kredsen af udtalelsesberettige.
Aktiviteter

Efterår 2018

status

Liste over efterårets aktiviteter blev udleveret og gennemgået. Listen sendes ud med referatet.
Der holdes 5 års Dåbstræf i Tilst 18. november ved Rita Possienke
Pkt. 4.

Personale

Ferieplaner

Ferieplaner for præster og personale blev udleveret
Jakob skal på kursus på Løgumkloster kirkemusikskole

status v/ Birthe

Frivillighedskoordinator status v/ Lars
Forslag til stillingsforslag blev udleveret, gennemgået og godkendt. Lars sender forslaget ind til godkendelse i
provstiudvalget med et ønske om at det bliver en 3.årig projektstilling.
Pkt. 5.

Præstenyt

Vi er medlem af Tværkulturel center, som gør et stort arbejde med ikke etniske danskere. Det bevirker at mange ikke
etniske danskere bliver medlem af folkekirken.
Susanne og Lars arbejder med samarbejdsprojektet med Assyrisk kirkegård. Det foreslås at det undersøges om der
eventuelt kan udtages et hjørne af kirkegården til Assyrerne
Der en blevet godkendt en person till afvikling af 30 timers samfundstjeneste i sognegården.
Ravnerockprojektet er blevet udskudt til næste år. Skolen vil fremover deltage mere aktivt i projektet.
Pkt. 6.

Eventuel

Kopimaskinen skal sikres så den overholder de nye skrappe EU-regler der trådte i kraft 25. maj.
Mormormadgruppen skal udarbejde nye retningslinier for den kommende periode.
Pkt. 7.

Næste møde

11 juni

møde med Havkærs center råd

Aftale møder i efteråret
27. aug.

menighedsrådsmøde

24.september

fælles møde med Kasted

22 oktober

menighedsrådsmøde

29. oktober

menighedsmøde

19. november

menighedsrådsmøde

14 december

julemøde

