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Dagsorden

Referat

Fraværende
120. Godkendelse af dagsorden

Lena Zweiniger, Mette Obel Nielsen med
anmeldt forfald
Godkendt

120. A

Referat godkendt

121. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Ministeriet for Ligestilling og Kirke
122. M eddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene
7. Andre

SKI-indkøb præciseres - indbydelse til Aarhus
Stifts møde d. 4. november; 100 kr. for kaffe og
foredrag – Ansøgning om indsamling til syriske
flygtninge – Stilhedens Katedral søger – Det
mellemkirkelige Stiftsudvalg søger – De
samvirkende Menighedsplejer søger.
Kirkeværge: Oprydning på skovkirkegaard
nødvendigt. – Medarbejderrepræsentant:
Overvejelser over oplysning om
medarbejderinformation. Kontaktperson:
information om afholdt personalemøde;
information om solafskærmning: Dorthe
Gudmund Larsen og Mette Lai går videre med
sagen. Præster: Praktikant til november som 4
præster deles om. Deltager i
menighedsrådsmøde og højmesse i nærmeste
fremtid. Stående udvalg: Intet. –
Høstgudstjeneste d. 22 sep.

123. Revision Regnskab 2012
Revisionsfirmaet Brandt, Århus, fremsender 19.
august 2013 2 eksemplarer af det reviderede
årsregnskab for 2013 samt tilhørende
revisionsprotokollater. Materialet skal inden 15.
oktober 2013 i underskrevet stand videresendes
til provstiudvalget med menighedsrådets evt.
bemærkninger.

Beretning godkendt.

Revisionsfirmaets påtegning på regnskabet er
anført på side 2. Revisionen anfører her til slut,
at ”Revisionen ikke har givet anledning til
forbehold”.
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Revisionsprotokollatet indeholder følgende
overskrifter:
- Revisionsprotokollat til årsregnskabet
for 2012 (pkt. 1)
- Revisionsbemærkninger vedrørende
regnskabsmæssige forhold (pkt.2-5)
- Redegørelse for den udførte revision
(pkt. 6-9)
- Afslutning (pkt. 10)
Bemærkninger, protokollat m.v. vedlægges.

124. Fornyelse af graveraftale med Tulstrup
Tulstrup Menighedsråd har i møde den 29.
august 2013 besluttet, at samarbejdet
vedrørende graverstillingen ønskes fortsat
uændret i 2014.

Godkendt. Formanden kontakter
menighedsformanden i Tulstrup for supplerende
bemærkninger.

Oplæg til kontrakt vedlægges dagsordenen.
125. Udlån af lokale i Sognehuset
Kirsten Jørgensen forespørger om lån af lokale i
Sognehuset til afholdelse af arrangementer med
”Syng i den blå” (Højskolesangbogen).

Godkendt indtil påske under forudsætning af, at
arrangementerne ikke kolliderer med andre
aktiviteter. Lokalerne skal afleveres i samme
stand som forefindes.

Sangen ledes af organist og korleder Lisbeth
Sangill, og – udover at synge – vil der blive
fortalt om sangene, om digterne og om
komponisterne.
Arrangement er åbent for alle med gratis
adgang, og der er ikke noget traktement. Det
tænkes afholdt ca. 1 timer den 2. søndag i
måneden, l. gang den 12. oktober 2013, kl.
16,00.
126. Debatoplæg fra Udvalget om en mere
sammenhængende og moderne
styringsmodel for folkekirken
Menighedsrådet fik udleveret debatoplægget
ved mødet den 16. maj 2013.
Der blev afholdt et ekstraordinært møde om
oplægget i Menighedsrådet den 13. august
2013. I dette møde deltog stedfortræderne.
Udvalget bag debatoplægget afholdt et møde

Stemningen er overvejende FOR forslag I.
Ole Hebsgaard, Jesper Hanneslund og Freddy
Jensen samt Åse Rasmussen skriver udkast til
udtalelse til næste menighedsrådsmøde.
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den 15. august 2013 i Århus, og heri deltog
flere af Menighedsrådets medlemmer.
Emnet blev drøftet ved rådets møde den 22.
august 2013
Høringssvar skal være indsendt til ministeriet
inden 31. oktober 2013.
Fortsættelse af drøftelse af oplægget.

127. Afholdelse af inspirationsdag for
Menighedsrådet
Menighedsrådet vedtog i mødet den 21. marts
2013 at afholde en inspirationsdag for
Menighedsrådet. Dagen er nu fastlagt til fredag
den 11. oktober 2013.
Det foreslås, at Menighedsrådet fortsætter
drøftelse af gennemførelse og indhold.
Emnet blev drøftet ved rådets møde den 22.
august 2013.
128. Evt

Jesper Hanneslund snakker med Seniorkoret om
lokaliteter i forbindelse med mødets afholdelse.
Oplæg til indhold for dagen sendes snart ud.

