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1. Orientering fra formanden
1. Provstiudvalget har godkendt vores synsrapport fra kirkesyn
2. Der er udsendt en invitation til reception for Bent Ole
Bærenholdt, der afholdes den 15. juni kl. 15 - 17.30 på
efterskolen - tilmeldingsfrist 8. juni.
3. Folkekirkesamvirket afholder "Frivillig fredag" den 28.
september 2018, kl. 15 - 18. Et arrangement, der holdet
på Store Torv foran Domkirken. Alle sognets frivillige
opfordres til at møde op under et banner med sognets
navn. Biskoppen taler bl.a. Sara bliver tovholder herfra.
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2. Orientering fra præster

Jette Marie orienterer om nogle tanker omkring 2. Pinsedagsgudstjeneste i Hørhaven. Vi var ikke med i år, hvor vi havde
gudstjeneste i kirken. Skal vi fortsat holde os ude af det, eller
skal vi igen blive en del af det? Eller skal vi tilbyde begge dele?
Det besluttes på junimødet.

3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Sara orienterer om forskellige ting. En ny frivillig, Mette, har
meldt sig.

4. Behandling af 1. kvartalsrapport
2018

Kvartalsrapport gennemgået af kassereren.
Den er underskrevet af formand og kasserer og afleveret til PU
8/5-2018.

5. Forslag til budget 2019

Foreløbigt Årsbudget 2019 blev gennemgået og godkendt med
stemplet ”Skåde Sogns Menighedsråd CVR-nr. 35889612, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 08-05-2018 15:03”.

6. Drøftelse af udviklingsplan for
kirkegården samt af kirkegårdskulturen

Vi gik en tur på kirkegården og fik undervejs orientering om
tankerne i udviklingsplanen. Denne plan ligger nu som overordnet udgangspunkt i det fremtidige arbejde i bygnings- og kirkegårdsudvalget, der i samarbejde med medarbejderne på kirkegården efterhånden udarbejder fremtidige konkrete planer.
Kirkegårdskulturen. Thomas og Josef gjorde rede for
retningslinjerne mht. at udvælge og reservere gravsted.
Jette Marie orienterer om problematikken omkring betaling af
gravsteder. Som medlem af folkekirken erhverver man i princippet gratis et gravsted. Det er vedligehold og forskellige ydelser, der koster penge. Her er man forpligtet på en vis grad af
vedligehold, f.eks. klipning af hække omkring, græsslåning på
fællesgrav mm.
Der er ens priser på kirkegårdene i Århus Kommune, bortset fra
de kommunale kirkegårde. Et fælles takstudvalg for de 4 provstier beslutter priserne.

7. Skal vi have blomster på alteret?

Jette Marie orienterer om forskellige traditioner. Det tages op på
næste møde.

8. Kirkegårdsleder samt kirkegårdssekretæren fortæller om deres
arbejde

Thomas (kirkegårdsleder) og Josef (kirkegårdssekretær) orienterede overordnet om deres arbejde.
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9. Næste møde

Tirsdag 19. juni kl. 18.30

10. Eventuelt

Søren gav en status på renoveringen i Sognegården. Alt er foreløbig forløbet planmæssigt.
Lars orienterer om udsendelsen af det seneste kirkeblad, hvor
der desværre var rigtig mange blade, der ikke kom ud, da nogle
af uddelerne blot havde smidt dem ud forskellige steder.
Vi vil for eftertiden bruge Lyseng Volley til uddeling, men der
kan dog blive lidt problemer med uddeling af næste blad, som
bliver klar til uddeling i slutningen af skolernes sommerferie.
Dette drøftes senere.
Jette Marie. Det bliver Gunnar Kasper Hansen, der vikarierer for
Lene under hendes orlov sept., okt., november.
Jens Holger orienterer om tilbud på AV-udstyr.
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