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Dagsorden

Referat

Fraværende

Mette Obel Nielsen med anmeldt forfald
Bent Åvild

40. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
41. Godkendelse af referat fra mødet den 5.
februar 2015
42. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet
43. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene
7. Andre

Godkendt

Ingen

1.1 Distriktsforeningen for Odder-Skanderborg
minder om afholdelse af generalforsamling i
foreningen tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19,30
i Kirkecenter Kirkebakken, Skanderborg.
Foredragsholder er Jens Maibom Petersen. Frist
for tilmelding er 12. marts 2015.Deltager: Åse
1.2 Landsforeningen af Menighedsråd
fremsender indbydelse til Årsmødet 2015 i tiden
29. maj – 31. maj 2015. Programmet ligger på
DAP. Tilmelding i perioden 23. marts – 22.
april 2015. Deltagere Lena og evt. Åse
1.3 Kirkens Korshær og FOF Aarhus indbyder
frivillige og andre interesserede til en aften om
indsats for udsatte børn. Mødet er den 22. april
2015 kl. 18,30 – 21,30 i Bispegården.
2. Intet
3. Medarbejdermøde 19. marts
4. Information
5. Indsamling i søndags ca. 27000 kr.
Højskoleeleverne var til stor hjælp.- Der
kommer snart en præstepraktikant.
6. Stående Udvalg: Overvejelser over
bemanding på kirkegård. – Afløsning på
Dover Kirkegård er den 2. mand ved ca.
5 begravelser + 3 uger, hvor graveren
har ferie. Barry træder til ved
begravelser. – Gavekorsenes anbringelse
afgøres af Byggeudvalget til
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dåbskapellet. Økonomiudvalget: har
afholdt møde om regnskab og budget
som forberedelse til
menighedsrådsmødet her i aften.

Jens Maibom svarede her på mødet tidligere i
44. Spørgsmål til bispekandidaterne
Menighedsrådet vedtog ved mødet den 5.
aften. Henrik Wigh-Poulsens svar: se bilag til
februar 2015, at de enkelte rådsmedlemmer
dagsorden
udarbejder spørgsmål til de to kandidater.
Jesper Hanneslund har samlet spørgsmålene, der
tidligere er udsendt til medlemmer.
Jens Maibom Petersen deltager i mødet fra kl.
18,00, og de skriftlige besvarelser fra Henrik
Wigh-Poulsen vedlægges dagsordenen.
45. Bispevalget – kandidater
Der foreligger skrivelser fravedrørende de to
Til efterretning
kandidater:
1. 6. marts 2015 vedrørende Jens Maibom
Pedersen underskrevet af række støtter.
2. 5. marts med indbydelse til møde med
Henrik Wigh-Poulsen den 18.marts 2015
kl. 19,30-21,00 i Sabro sognegård
underskrevet af støtter.
Skrivelserne vedlægges dagsordenen
46. Bispevalget – Debatmøder
De syv distriktsforeninger af menighedsråd i
Århus Stift indbyder til debatmøder i
forbindelse med valg af ny biskop i Århus stift.
Til mødet indbydes præster og menighedsrådsmedlemmer.
Møderne er de eneste offentlige og fælles
debatmøder, hvor begge (alle) kandidater vil
være til stede på samme tid.:
23. marts 2015 kl. 19,30 i Gjern Kultur- og
Idrætscenter.
25. marts 2015 kl. 19,30 på Rønde Højskole
26. marts 2015 kl. 19,00 i Assentofthallen,
Randers

Åse anbefaler, at vi (dvs. de enkelte
medlemmer) deltager i nogen af møderne:
Lena, Kirsten, Tove, Jesper, Dorte, Åse 15.
april
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14. april 2015 kl. 19,30 på Aarhus Efterskole,
Højbjerg
15. april 2015 kl. 19,30 i Kulturhuset i
Skanderborg.
Foreningerne gør opmærksom på, at der skal
ske tilmelding til deltagelse i møderne.
Indbydelsen vedlægges dagsordenen.
47. Regnskab for 2014
Til godkendelse foreligger endeligt regnskab for
2014.

Regnskabet 2014, afleveret på økonomiportalen
10-3-2015 kl. 16.52 blev gennemgået og
godkendt.

Regnskabet vil blive fremsendt inden mødet, og
vil blive udleveret på papir ved mødet.
48. Momsregnskab for 2014
Til godkendelse foreligger oplæg til
fastlæggelse af momsfradragsprocenten i 2014
på fællesomkostningerne på kirkegården.
49. Budgetforslag for 2016 - 2018, anlæg
2016
Forslag til anlægsønsker for budget 2016 skal
indsendes til Provstiudvalget inden 15. april
2015.
Drøftelse af evt. anlægsønsker for 2016.
Provstiudvalget har meddelt, at der ved
indsendelsen skal foreligge et projekt for det
ønskede anlæg.
Økonomiudvalget holdt møde den 5. marts
2015, hvor anlæg blev drøftet.
50. Budgetforslag for 2016 – 2018 – anlæg
Forslag til anlægsønsker for 2017 – 2018 skal
indsendes til Provstiudvalget inden 15. april
2015.
Drøftelse af evt. anlægsønsker for de to år.
Økonomiudvalget holdt møde den 5. marts
2015, og foreløbigt forslag herfra vil blive
forelagt ved Menighedsrådsmødet.

Menighedsrådet godkendte det fremlagte oplæg
med en fradragsprocent på 65.

Til orientering

Til orientering

51. Budgetforslag for 2016 – 2018, Drift 2016 Til orientering
Ønsker om ændringer i driftsbudgettet for 2016
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i forhold til budget 2015 skal indsendes til
Provstiudvalget inden 15. april 2015.
Menighedsrådet skal drøfte evt. forslag til
ændringer i 2016 +/-.
52. Husreglement for Dåbsværelset
Stående Udvalg behandler i sit møde den 10.
marts 2015 oplæg til fastlæggelse af
retningslinjer for anvendelse m.v.
Udvalgets indstilling vil blive udsendt efter dets
møde.

Tilføjelse til udsendte indstilling: Der kan ikke
være aktiviteter i dåbslokalet under kirkelige
handlinger. Indstillingen hermed godkendt.

53. Evaluering af de fire særlige
gudstjenester
Gruppen har evalueret gennemførelse af de fire
gudstjenester, to i efteråret 2014 og to i januar
kvt. 2015.
Gruppen vil orientere om evalueringen.

Temaet kan godt gentages ; måske på hverdage
dvs. ikke på en søndag; fx 2 arrangementer.
Nærmere aftale herom senere.

54. Evt.

Initiativ til, at enkelte af Anne Klints billeder
eventuelt kan opbevares i Sognehuset.
Forsyn d. 30.3. kl. 9
Syn d. 26.5. kl. 9.

