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BESLUTNINGS-referat
Ellen Goting
Gillian Godette
Inga Stegelmann Knudsen
Jens Holger Geil
Jens Mægbæk Madsen
Jens Smedegaard
Jette Marie Bundgaard -Nielsen
Lars Svendsen
Lene Juhl Kofod
Lisbeth Lindegaard
Lis Kjær
Poul Jørgen Dybdal
Raymond Lyhne
Søren Gynther-Sørensen
Peter Juhl Hansen (kirkeværge)
Sara Baj Svensson (medarbejderrepræsentant)
Suppleanter
Marianne Lorentzen

1. Behandling af referat fra mødet
21. september
2. Orientering fra formanden

Fraværende
Pia Lund
Andrea Gynther-Sørensen
Malene Vangsø Bitsch
Pkt. 2. Økonomisk opnormering.

1. Vi har modtaget en indbydelse til Aarhus Stifts Menighedsrådsforenings efterårsmøde på Diakonhøjskolen, mandag den 6.
november kl. 19.00.Tilmelding senest 30. oktober. Hvis nogen
har lyst til at deltage, så sig det til Marianne, som vil tilmelde
fælles for Skåde sogn.
2. Vi har ansøgt provstiet om tilskud på 65.000 kr. til afhjælpning af et akut opstået problem med store vandmængder efter
nedbør på adgangsvejen til sognegården.
3. Vi har modtaget en kopi af svar til Britta Wegner, der har klaget over menighedsrådets behandling af hendes henvendelse om
ret til at blive bisat på vores kirkegård. Stiftets afgørelse er:
"Stiftsøvrigheden finder ikke anledning til at gøre mere i sagen." Det betyder, at vi har handlet korrekt.
4. "Jesus i Centrum" har takket for 2.000 kr. Jeg har anmodet
Cecilie - korleder - om at overveje et indslag fra vores børnekor.
5. Vi har ansat Rebecca som kirketjener indtil videre til udgangen af februar.
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Alle der har mistet et familiemedlem bliver inviteret til allehelgensgudstjeneste i kirken. Poul sørger for små lys, man kan tage
med ud på kirkegården. Folkekirkesamvirket har også et arrangement.
Folkekirkesamvirket har lavet et netværk for besøgstjenesterne.
Præsterne vil gerne fortælle om arbejdet, evt. et lille indslag under orientering fra præsterne næste menighedsrådsmøde.
Julehjælp uddeles, intet bidrag fra Lions i år. Har nogle forbindelser til andre organisationer, der evt. vil bidrage?
Renovering af kælderen. Medarbejderne er gået i gang. 5. og 6.
januar arbejdes der i gangen – den er spærret hele ugen.

4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Ny kirketjener. Renovering af kælderen. Erik har sidste arbejdsdag på torsdag.

5. Økonomirapport efter 3. kvartal
2017 jf. bilag

Søren orienterede om kvartalsrapporten, og regnskaberne for
salg af Ny Moesgårdsvej og renovering af Dalsvinget.

6. Behandling af budget 2018
v/Søren Gynther-Sørensen - bilag

Årsbudget 2018 gennemgået og godkendt med ”stemplet”:
Skåde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35889612, Budget 2018,
Endelig budget afleveret d. 12-10-2017 08:44

7. Orientering om skole/kirke
samarbejdet v/ Ellen Goting

Ellen orienterede om arbejdet. Tværfaglige projekter for alle
klassetrin. Ca. 600 skoleklasser har været i gang i et år. Lærerkurser. Konference i rådhushallen d. 26. oktober.
www.skole-kirke-aarhus.dk

8. Kollekt i næste kirkeår, jf. bilag
(udsendes senere)

Jens Holger orienterede om bilaget. Kollektlisten er godkendt.

9. Retningslinjer for benyttelse af
kirkebil, jf. bilag

Jens Holger orienterede om bilaget. Menighedsrådet har godkendt reglerne.

10. Kan vi anvende Mobil Pay til
kollekt i kirken

Anonymiteten forsvinder ved Mobil Pay. Vi har et specielt nr. til
Mobil Pay. Der er bred enighed i menighedsrådet om at det er en
god ide. Vi undersøger, om der er gebyr på.
10.a
Jubilæumsudstilling. Hvor har vi mulighed for at sætte tavlerne
op? Ellen og Jens Holger arbejder med sagen.
Århundredets festival. Vores forårsprogram er allerede lavet.
Lars opfordres til at få gode ideer.

11. Næste møde

22. november 2017
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Kirkeværgen, kassereren og formanden vil gerne invitere til middag med ledsager på Varna d. torsdag kl. 18.30. Tilbagemelding
i denne uge.
Inga ansøger om udtræden af rådet.
Grøn Kirke? Indkøb er den del af det – økologi – det er ikke dyrere. Men der er mange andre områder.
Dåbskludestrikkeriet går over al forventning. Det sættes i gang
1. søndag i advent.
Ref. Lis Kjær

