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Dagsorden

Referat

Fraværende

ingen

15. Godkendelse af dagsorden

godkendt

16. Godkendelse af referat fra mødet den 11.
december 2014

godkendt

17. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet

18. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene
7. Andre

1,1 Provstiudvalget fremsender oversigt over
fastsatte priser for 2015 gældende for alle
kirkegårde i Skanderborg provsti. Oversigten vil
blive lagt på kirkens hjemmeside.
1.2 Provstiudvalget fremsender indbydelse til
deltagelse i GrønKirke-kursus torsdag den 15.
januar 2015 kl. 9,30 – 15,30 i Århus. Bent og
Gry deltager.
1.3 Provsten orienterer om, at provstikontoret
den 5. januar 2015 flytter til Hørning
Sognegård, Nørre alle 4, Hørning
Fra stift og Kirkeministeriet: intet

1.1 Menighedsrådet har modtaget tak fra
familien Foldager for opmærksomheden ved
arkitekt Foldagers begravelse.
1.2 Der foreligger julehilsen fra formanden for
Menighedsrådsforeningen, Inge Lise Pedersen.
Brevet ligger på DAP.
2. Udtalt tilfredshed med dekoration af
Fjeldsteds Have.
3. Orientering
4. Orientering om personaleforhold.
5. Indkøb af elektronisk apparatur til senere
fordeling blandt tilknyttede. – Aftale med
musiklærer fra Mølleskolen om, at eleverne
kommer i kirke hos Jesper med henblik på
senere opførelse af koncert. – Karen Thomsen
fra biblioteket har inviteret forskellige
herboende præster til at fortælle ”livshistorier”
på udvalgte tirsdage på biblioteket. –
Julegudstjenesterne gik som sædvanligt godt.
6. Stående : intet; Byggeudvalget: foreløbigt
byggebudget overholdes også iberegnet forhold,
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19. Bispevalget i Aarhus Stift
Fra to sider er der til Menighedsrådene m.fl.
fremsendt indbydelse til at deltage i møder med
de to kandidater, der pt. har meldt sig til
bispeembedet, nemlig Jens Maibom Pedersen,
Århus og Henrik Wigh Poulsen, Odense.
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der ikke handler om nybygningen.
Aktivitetsudvalget: Intet.
Kommunikationsudvalget: Hjemmesiden er i
luften og i stadig udvikling. Fotograf bestilles
til næste menighedsrådsmøde til fotografering af
medlemmerne. Vi møder så kl. 17. –
Andre: Kvindeskulpturen foran kirken har
kunstnerisk interesse for flere modne kvinder
Til orientering

Kandidaterne præsenteres ved en række møder i
januar kvt. 2015. Tidspunkter og program for
møderne ses på DAP.
Sagen forelægges til orientering.

20. Indvielse af dåbsværelset den 25. januar
2015.
Byggeudvalget og Kirsten Jørgensen afholder
møde den 6. januar 2015 om planlægning af
indvielsesdagen.

Indvielse d. 25. januar kl. 10. Åse
udleverede oversigt over praktiske
gøremål i forbindelse med dagen.
Fotografering på dagen skal
planlægges. Lena og Mette laver
folder for dagen.

Til Menighedsrådets møde vil herefter til
drøftelse og godkendelse foreligge oplæg til
program for dagen.
21. Arkivering/oprydning i arkivet
Ved menighedsrådets møde den 11. december
2014 blev besluttet, at Tove, Ole, Jesper, Bent,
Peter og Aase skal rydde op i arkivet i januar
måned 2015.

Fredag d. 9. kl. 8.30; kassations reglerne
udleveres her.

De involverede skal nærmere fastlægge dato
m.v. Retningslinjer for kassationsreglerne vil
blive udleveret.
22. Eventuelt

Folkekirkens Nødhjælp indsamler 8. marts;
Peter Callesen-arrangementet afholdes samme
dato kl. 14 i Kirken
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Personalepolitikmødet ligger 6. marts kl. 9 - 13
: Budgetforberedelserne for 2016 startes op i
økonomiudvalget; visionsmøde engang i april er
under forberedelse; overvejelser over mulig
dublering omkring de særlige poster i Rådet

Lukkede punkter:
Lokalefordeling
Normering på kirkegården

