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1. Orientering fra formanden
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Provstiudvalget har på sit ordinære møde den 6. december 2017 godkendt Skåde Sogns endelige budget for
2018.
Alle menighedsrådsmedlemmer, som måtte være interesserede, er inviteret til møde om ny budgetfordelingsmodel i provstiet (Holme sognegård) den 6. februar kl.
16.30.
Distriktsforeningen for menighedsråd i Aarhus afholder
generalforsamling mandag den 26. februar kl. 19.00 i
Johannesgården Skt. Johannes Alle 1, Ar C.
Kirkefondet inviterer til temamøde om "Fremtidens præstestillinger på landet og i byen" torsdag den 1. marts kl.
18 - 21.3o i Helligåndskirken, Torpevænget 1, Ar V. Der
er tilmelding senest 20. februar. Kursusgebyr inkl. spisning 275 kr. (biskoppen vil holde indlæg).
Folkekirkesamvirket afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 13. marts kl. 17.00, på "rød etage",
Klostergade 37, Ar C.
Vi har udlånt vores kirke til en rumænsk ortodoks præst
påskenatten fra 7.4. kl. 22 - 8.4. kl. 05. (som tidligere år).
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2. Orientering fra præster
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Aarhus kommune er "Frivillighovedstad" i 2018. Alle interesserede inviteres til åbent hus i Stadsarkivet den 21.
januar, Dok 1, kl. 13.00 - 15.00.
Der er ansat en ny kirketjener, Anne Marie Nielsen, i
jobtræning.

Lene udtrykte tak til alle de frivillige, der har hjulpet med ved de
mange aktiviteter og gudstjenester i december.
Desuden orientering om forskellige aktiviteter.

3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Intet at meddele.

4. Foreløbigt revisionsprotokollat,
jf. bilag

Revisionsprotokollat af 21. december 2017 gennemgået og taget
til efterretning. Og alle skriver under.

5. Vores organist Anders fortæller
om arbejdet

Anders orienterer om organistens mange forskellige arbejdsområder.

6. Udviklingsplan for kirkegården,
kopi af planen i kopirummet

Søren orienterer og pointerer, at det fremlagte er et udkast. Kommentarer modtages gerne. Efter, at bygnings- og kirkegårdsudvalget har haft møde i marts, fremlægges det på et efterfølgende
MR-møde. Her fremlægges en konkret plan sammen med kirkegårdslederen og arkitekten. Der skal primært tænkes cykelparkering ind i planen.

7. Køling af kapel under kirken?

Der installeres ikke køling i kapellet under kirken.

8. Status på igangværende opgaver
– oversigt over udvalg, jf. bilag

Udvalgslisten gennemgået og revideret. Den sendes rundt til
alle.
Kort orientering fra nogle af udvalgene og hjælpere sat på ved
forskellige arrangementer.

9. Næste møde

Onsdag 28. februar kl. 18.30.

10. Eventuelt

Forskelligt.
Ref. Andrea Gynther-Sørensen

