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1. Orientering fra formanden

1. Bestyrelsen for Folkekirkesamvirket har udsendt deres årsberetning for 2017. Udsendt af Lene.
2. Foreningen for Bykultur i Aarhus inviterer til en guidet tur i
Gellerup den 17. marts kl. 10. Mødested for rundturen er Dortesvej 37B.
3. I maj måned træder en ny EU-forordning om persondata i
kraft. Der er en række punkter, som menighedsrådet har ansvaret
for bringes i orden. Jeg vil drøfte sagen med kontaktpersonen og
sikre, at vi kommer til at leve op til den nye forordning.
4. En konsekvens af vor tidligere beslutning om at flytte arbejdet
som kordegn til en central enhed ved Ravnsbjerg Kirken er at
vores kontor ikke nødvendigvis altid skal være bemandet fuldt
ud. I vil derfor fremover kunne observere at Marianne har ferie
uden at hendes telefon besvares (f.eks. vinterferie i uge 7).
5. Nævner at der er landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
søndag 11. marts, hvor sognet også deltager.
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6. Vi har købt bogen ”Porten” af Maja Lisa Engelhardt, hvori der
er flere sider fra vores kirke. Det skal registreres, hvis man ønsker at låne den med hjem.

Lene. Orienterer lidt fra Årsberetningen fra Folkekirkesamvirket.
Malene nævner seniorgudstjeneste onsdag 21. marts kl. 14.
Mangler lidt hjælpere.
Lisbeth fra Messehageludvalget. Orienterer om, hvad de har arbejdet med.

3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Sara. Oplyser om frivilligarbejdet. Der føjes kontaktoplysninger
ind i kalenderen på de, der er tovholdere på forskellige arrangementer.
Årsregnskab blev gennemgået og godkendt.

4. Regnskab for 2017, jf. bilag

1) Den nøjagtige ordlyd af ”stemplet”:
Skåde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35889612, Regnskab
2017, Afleveret d. 22-02-2018 13:26.
2) Den variable moms på kirkegården er 64 %.
3) Menighedsrådet har besluttet at have kirkekassens midler i
Danske Bank, da den af Finanstilsynet den 29. juni 2016 er godkendt som den ene af seks systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI).

5. Nye terminer for udgivelse af
kirkebladet, jf. udsendt bilag

Lars orienterer om forslag til ændring af udgivelsestidspunkter
og forslag til distribution.
Det blev besluttet at udgive 2 blade om året. Blad 1 udkommer
en uge før 1. december, og Blad 2 skal udkomme en uge før 1.
august.
Lars undersøger forskellige muligheder for distribution og kommer tilbage med forslag.

6. Anmodning om tilskud til PREP
– kurser Folkekirkesamvirket, jf.
bilag

Lidt snak om principperne for hvordan, Folkekirkesamvirket får
tilskud. Provstierne har i forvejen givet tilskud.
Afstemning om at sognet giver 50 øre pr. folkekirkemedlem i
Skåde sogn: 10 stemmer for, 5 stemmer i mod og 3 stemmer
ikke.
Tilskuddet gives, men vi opfordrer til, at Folkekirkesamvirket i
fremtiden vil arbejde ud fra en struktur, hvor det ikke bliver aktuelt med ekstra ansøgninger til de enkelte sogne om tilskud.
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7. Provsten beretter om arbejdet i
Søndre Provsti

Jette Marie orienterede om sit arbejde.

8. Fastlæggelse af mødedatoer for
menighedsrådsmøder i efteråret
2018

To 23/8, Ti 25/9, On 24/10, Ti 20/11,

9. Næste møde

Torsdag 22. marts kl. 18.30

10. Eventuelt

Søren nævner, der er kirkesyn On 11/4 kl. 15.

Ref. Andrea Gynther-Sørensen

