Frav.
Afbud

Mødt

Afbud

Frav.

408- 19 den 26.09.2019

Mødt

Afbud

Frav.

Mødt

Beslutningsreferat af menighedsrådsmøde nr.

Poul S. Ankersen
x Hanne Grønne
x
Edith Østergaard
x
Rebecca H. Andersen
x
Yrsa Skjødt Høj
x
Hanne Østergaard
x
Mette Bruus
x
Simen Persoons
x
Troels Wöhlk
x
Lykkelisa Garding
x
Jan Rømer
x
Frank Grønne
x
Christian Tuemand
x
Mødeleder: Rebecca
Dagsorden:
0
Indledning
Bilag/indstilling
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2.
Opfølgning af referat fra sidste møde
Godkendes uden bemærkninger
3.
Sager til orientering
3.1
Arrangementer siden sidst
11. september: Spaghettigudstjeneste
12. september ”Små synger sammen”
12. september: Kulturdage, lokalhistoriker Leif
Dehnits ”Aarhusianske gadenavne”
15. september: Koncert, Duo Danica uropførelse
af Fuzzy
18. september: Gudstjeneste i Vibycenteret
22. september: Høstgudstjeneste, høstfrokost og
studietur
26. september: Kulturdage, journalist Aase Nørrung ”Reddet af dansk mad og omsorg”
Legestue
Strikkeri
Babysalmesang i kirken
3.2
Arrangementer inden næste møde
2. oktober: SU-middag i Viby Sognegård
3. oktober: Konfirmandarrangement med gudstjeneste
10. oktober: Kulturdage: ”PH –en vise om Danmark” ved Poul Smedegaard Andersen
15. oktober: Sangaften ved tidligere borgmester
Thorkild Simonsen
23. oktober: Spaghettigudstjeneste
24. oktober: Kulturdage: ”Røde Orm og vikingerne” ved Eigil Holm
28. oktober: Foredrag i Mødesalen arrangeret af
Lions
29. oktober: Aftenhøjskole i Viby sognegård ”den
nye verdensorden – 30 år efter murens fald” ved
Kasper Støvring
Legestue
Strikkeri
Babysalmesang i kirken
3.3
Orientering budgetsamrådet
CT orienterer: Ravnsbjerg fik endelig konfirmeret
anlægsbevillingen på 250.000 kr. til køkkenet og
1.000.000 til renovering af Karensmindevej.
4.

Sager til Godkendelse

4.1

Godkendelse af revisionsprotokollat

4.2

Status på regnskab 2019

Revisionsprotokollat/ revisionspåtegning
Gennemgået og underskrevet
Budgetopfølgning af budget år til dato og drøftelse af resten af året.
140.000 til orgelrensning til næste år. Herudover
skal det manglende beløb i frie midler skal indhentes i år.

4.3

Budget 2020

4.4

Gudstjenesten

Kommunikation

Forslag til ændringer (CT)
Formand og kasserer kommer med oplæg til små
justeringer i budgettet.
Debatoplæg udleveres og behandles på mødet i
januar 2020
Rapporten ”Gudstjeneste” fra faggruppen, der er
nedsat af biskopperne til at undersøge gudstjenestelivet i Danmark skal sammen med rapporten
om ”Folkekirkens liturgi – mellem frihed og
fasthed” samt rapporten om ”Dåb og Nadver”
skal bruges som debatoplæg om gudstjenestelivets fremtid.
Materialet er blevet udleveret og bedes læst så
det kan debatteres på senere tidspunkt, samtidigt opfordres menighedsrådene at deltage ofte i
gudstjenesten så der kan dannes et solidt grundlag at debattere ud fra.
Guide til sognets kommunikation udleveres på
mødet
Næste møde aftales dato for temadag om kommunikation
Planlægning:
7. november kl. 18.00
Simen og Marco laver mad
Tuemand laver indbydelser
Troels dækker bord og køber vin
Edith og Rebecca står for underholdning
Alle bidrager til hjælp

4.6

frivilligedag

5.

Udvalg og Funktionspersoner

5.1

Kirkeværge

5.2

kontaktperson

5.3

Kasserer

Intet

5.4
5.5

Personalerep.
Udvalg

Intet
Marie Hansens fond skal uddele legater
Arrangementsudvalget skal snart arrangere efterår 2020.
Forårets kulturdage er på plads.
Edith og Jan tager til reception hos Allan Werk.
Edith sørger for gave.
Church of Love vil gerne holde dåb i kirken. Det
besluttes at de låner proppen til døbefonden når
de har dåb. De skal ikke have nøgle til sakrastiet.
DropInDåb i Fredenskirken d. 8. november
Det besluttes at lukke fastnetnummeret på Selmersvej. Mette er ansvarlig.
Invitation til efterårsmøde Aarhus Stifts menighedsrådsforening 4. november. Tilmelding til
Mette.
Indbydelse fra Folkekirkesamvirkets afslutningsreception
Adventsfrokost planlægges
Besøg af Thusgaard

6.

Nyt fra præster

7.

Indkomne skrivelser

8.

Næste møde 31.10.2019

Fraværende
Det har regnet ind i Konfirmandlokalet, Frank informerer kirkeværgen.
Tuemand og Frank er ansvarlige for at indhente
tilbud til Karensmindevej i samarbejde med provstietes bygningsinspektør.
Tuemand kontakter Mogens Mortensen vedr.
kontakt til arkitekten omkring manglende udbedringer i kirken.
Simen har været til ERFA-møde med kontaktpersoner i provstiet.
Referat fra det årlige medarbejdermøde udsendt.

Dato til temadag og datoer for menighedsrådsmøder i 2020
9.

Eventuelt

10

Eventuelt lukket møde

Innovationsudvalget skal aftale mødedato
Troels indhenter pris fra Charlottehøj vinduespolering for rengøring af glas mellem kirke og mødesal.
Opfordring til at alle hjælper til ved arrangementer.

