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DAGSORDEN PUNKT

Mødedeltagere: TQF, PEJ, JC, DS, PV, EJ
Afbud: RSS, ASS, LH, LBK, LH
SAGSINDHOLD

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Meddelelser og Info

Se herunder

3. Revisionsprotokollat

Ingen bemærkninger fra revisorerne.

4. Halvårsregnskab

BESLUTNING

v/ Thorkild

5. Skole-kirke samarbejde

Valg af repræsentant

6. Lukket punkt

Dagsordenen til lukket punkt fordeles på
mødet.

7. Nedlæggelse af
skovkirkegården

8. Kalkning af kirken

9. Evt.

Fremlagt og
godkendt.
Gennemgået.
Peter Viuff er
kontaktpersonen.
Udskydes til næste
møde.
Vi har fået et tilbud
på nedlæggelse af
skovkirkegården/opg
ravning af
bunddækket på
skovkirkegården.
Tilbuddet lyder på
24.950 kr. hvilket vi
tager imod.
PEJ har modtaget et
tilbud på kalkning af
kirken. Dette tilbud
tager vi imod.
Menighedsmødet er
udskudt på
ubestemt tid. Evt til
starten af det nye
år.

Meddelelser og Info
DAGSORDEN PUNKT
2.1 Siden sidst

INDHOLD
• Rod i Kirken
• Byfest
• Pensionist udflugt

KOMMENTAR
Rod i kirken: var en
stor succes. Det må
meget gerne blive
en tradition og
fungerede godt som
afslutning for minikonfirmanderne.
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Byfest: God koncert,
men delte meninger
om endnu engang at
have gospel på
programmet.
Rappelling: Succes.
Udnyttet indtil
sidste minut.
Næsten alle der ville
nåede at prøve.
Gudstjeneste: Flot
pyntet kirke igen af
Conny M.

2.2 Peters punkt til
orientering

2.3 Orientering
v/aktivitetsudvalg

Pensionist udflugt:
Der var ikke helt
udsolgt, og nogle
udeblev også på
dagen.
Konklusionen er, at
turen nok er for lang
+ at der tidligere har
været en tur til
området.
Måske er det også
lidt for dyrt for
nogle.
15/9:
Høstgudstjeneste.
Konfirmanderne
deltager og bærer
kurve ind i kirken.
Aktion på disse
kurve bagefter i
forbindelse med
høstfrokosten.
Mad: Thorkild og
Dorte.
Efterårsaktiviteter:
Ole Juul fra Ødum
kommer og fortæller
om sit liv som præst
6/11-13 kl 19.30
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Kaffe: Dorte + 1
mere.
Næste møde i
udvalget bliver d.
5/9-13.
2.4 Skriftgudstjenester
2.5 Bevillingsskrivelse fra
provstiet.
2.6 Orientering om valg til
stiftsråd og provstiudvalg
2.7 Fælles orientering og
tiltag

Se bilag.Godkendt af biskoppen d. 17.7.
Omfatter flytning af gudstjeneste fra
formiddagen til kl. 15 d. 17.11 i Spørring.
Budget 2014 godkendt med følgende: Budget
til drift 904.077 kr
Møde d. 28. august kl. 19.30 i Ellevang Kirke
til orientering om valg til PU og SR samt
opstilling af lister til begge valg. Samlet
tilmelding til LKB senest d. 22. 8.
PU har diskuteret den videre proces vedr.
fælles annoncering i provstiet. MR bedes
tage emnet op på rådsmøde og give en
tilkendegivelse inden 15. september 2013.

2.8 Orientering v/kirke og
kirkegårdsudvalg

2.9 Frivillighed,
konflikthåndtering og
udvikling af aktiviteter
2.10 Folkekirkens
Styringsstruktur

For menighedsrådsmedlemmer,
sognemedhjælpere, præster mm. på
Diakonhøjskolen i oktober. Se Intra.
Debatmøde d. 15. august kl. 19-21.30 på
Diakonhøjskolen.

Det er et problem,
hvis det pågældende
ugeblad ikke
modtages i Spørring
og i så fald er vi ikke
interesseret i at
deltage i fælles
annoncering. Men vi
er åbne overfor
andre fælles tiltag i
Århus Nordre
Provsti.
Næste trin i
restaureringen af
kirken er et møde i
istandsættelsesudvalget for at lave et
oplæg til nogle
arkitektfirmaer, som
skal lave et forslag
til projektet. 5/9 kl.
19.

