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1. Orientering fra formanden

2. Orientering fra præster

3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten

”Frivilligarrangement” fredag d. 28. kl. 15 – 18. Vi mødes under
Frederikskirkens banner på Store Torv kl. 15 og fortsætter til
Domkirken.
Fælleskirkeligt arrangement med ”Julestalden” på Strøget. Vi
deltager med 2000 kr. og spørger om børnekoret vil deltage.
Vi fejrer vore egne frivillige ved en lille sammenkomst i her
Sognegården onsdag d. 16. januar 2019.
Vi har 13.9. modtaget endelig driftsbevilling for 2019 – samme
resultat for 2018 5.152.660 kr.
Ung Kirke med konfirmanderne d. 25.10. kl. 19 – 20
Fyraftensforedrag d. 23.10 kl. 17 – 19 om demens.
Tirsdagskonfirmanderne kommer om eftermiddagen, så vi sørger
for lidt at spise.
Kom til Frivilligfredag!
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4. Etablering af cykelparkering –
Bygnings- og kirkegårdsudvalget

5. Status fra Renoveringsudvalget

6. Udgivelse af kirkeblad – forslag
til ændret format samt terminer

7. Orientering om Folkekirkens familiestøtte
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2 tilbud: 1. på Hørhavevej: 390.000 + moms, og 2. på Højmarksvej 556.000 incl. skur og stativer + moms. De høje priser er begrundet i, at der skal flyttes megen jord. Vi har ikke penge til cykelparkering i øjeblikket, men vi prioriterer skuret. Udvalget arbejder videre med projektet. Udvalget undersøger om kommunen kan gå ind i arbejdet (evt. inddrage nogle parkeringspladser
på Hørhavevej)
Arbejdet er ikke færdigt, og det går meget langsomt. Peter rykker arkitekten.
Det er småting, der mangler, men det er frustrerende.
2 udgivelser om året. Det er svært at planlægge så langt ud i
fremtiden. Bladet er flot, men måske uoverskueligt.
Vi kunne overveje 3 udgivelser igen, 20x20 cm. Bladet vil i
dette format koste ca.150 kr. pr side. Vinterblad, forårs- og sommerblad og et efterårsblad.
Uddeling er ikke helt på plads endnu, måske skal vi finde en anden forening som uddelere.
Menighedsrådet bifalder, at bladudvalget arbejder videre med
denne plan.
JMBN orienterede om dette diakonale tiltag fra Ålborg. Her i
Århus er kun det Vestre provsti, der er i gang. Man vil skabe en
stab af frivillige, der kan gå ud i hjemmene og støtte familierne.
Vestre har opfordret Søndre til at være med i projektet. Det skal
diskuteres i alle menighedsråd i Søndre Provsti. Menighedsrådsmedlemmerne får nogle plancher at kigge på, så vi er bedre forberedte, og så behandler vi emnet på næste møde. JMBN spørger
om koordinatoren fra Vestre kan komme og orientere på næste
MR-møde.

8. Næste møde

24.10 2018

9. Eventuelt

Datoer fra MR møder i 2019:
Onsdag d. 23.1.2019
Torsdag d. 21.2.2019
Tirsdag d. 19.3.2019
Torsdag d. 25.4.2019
Tirsdag d. 21.5.2019
Torsdag d. 13.6.2019
Udflugt d. 2.10: Kl. 15.30 til Christianskirken og Viby Kirke
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