Dagsorden for menighedsrådsmødet tirsdag d. 8. september kl. 17.00 – 19.15
Bemærk at mødet er rykket og forkortet af hensyn til koncert med Dissing & Las i kirken. Der vil stadig
være aftensmad, denne gang dog under selve mødet.
Til stede: Jesper Engel Hansen, (pkt. 1‐3, samt 6) Martin Nørgaard, Johan Weber, Linda Rohr, Søren
Skyum, Niels Hviid (fraværende under pkt. 2‐3 ), Karen Huus (fraværende under pkt. 2)
Fraværende med afbud: Daniel Henoch, Helle Bæk, Jacob Rosenkrans
1) Indledningspunkt
a) Andagt v./ Johan
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde
d) Valg af referent: Karen Huus, Referent under pkt. 2: Jesper Engel Hansen
e) Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2) Beslutning om huset på Sivsangervej (lukket beslutningspunkt) (20 min)
MR har besluttet at sætte Sivsangervej 7 til salg.
JEH kontakter ejendomsmægler mm.
3) Forslag om energioptimering (bilag) (20 min)
Efter besøg af energivejleder og gennemgang af forslag til energioptimering har MR besluttet:
Pkt 1‐9 forventes gennemføres i 2015.
MR er positiv indstillet vedr. pkt 10, og afventer pristilbud.
Jesper Engel Hansen tager en pris hjem og undersøger i øvrigt regler for udbud.
4) Netværket.
Netværksmødet d. 15. september aflyses. Niels skriver en mail til netværket og taler med kirketjener.

5) Kirkedage
Formanden byder velkommen, MR forsøger at være synlige og gå til hånde og have opmærksomhed på
menigheden. Medarbejderne vender tilbage efter næste kalendermøde, hvis der yderligere
forventninger til menighedsrådet.
6) Henvendelser (bilag).
o Ansøgning om at støtte et nyt kirkeligt initiativ på Strøget i Aarhus i julen – beslutningspunkt (10
min)
MR bevilliger 1000 kr. til initiativet. Menigheden inviteres til at deltage.
o

Ansøgning om fælles morgenmad på forsøgsbasis ‐ beslutningspunkt (5 min)
4. okt; 15. nov; 13. dec: Begynder kl 8.30
Johan Weber står for det.
Det annonceres i meddelelser, opslag i kirkens indgang, facebook, hjemmeside mm. (Ansvarlig:
Kirkekoordinator og kommunikationsmedarbejder)

o

Ansøgning om god og grøn kaffe ‐ beslutningspunkt (5 min)

MR beslutter at støtte forslaget. JW taler med Jürgen, kirketjener, om hvordan det kan fungere
bedst.
7) Orienteringspunkter
o Kontaktperson. Linda orienterede på vegne af Helle.
o Kirkeværge.
o Kasserer
o Formand,
o Århus Stifts menighedsrådsforening inviterer til efterårsmøde 2. nov.
Kirkefondet inviterer til opfølgning på Lokal kirkeudvikling d. 31. oktober 2015
o Præsterne
8) Evt. Andagt næste gang: Linda
Orientering til næste højmesse: Linda

