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Mødedeltagere: KJ, EJ, RSS, ASS, PHJ, TQF, PV, LBK, DS
Afbud: LH
DAGSORDEN PUNKT
SAGSINDHOLD
BESLUTNING
1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Meddelelser og Info

Se herunder

3. Kvartalsrapport

Godkendelse

4. Revisionsprotokollat
vedr. årsregnskab 2011

Godkendelse

5. Charlotte Frouvne
Naybergs stilling

29. juni 2012: Anmodning
fra biskoppen om
bemærkninger til forslag
om ændring af CFNs
stilling således at CFN
alene er ansat i SkejbyLisbjerg
120kr/måned for opstilling
af visitkort; mulighed for
at købe for tilsvarende
beløb i Brugsen

6. Visitkort i Brugsen

Gennemgået. Er dog ikke
helt ajourført.
Godkendt og underskrives
af menighedesrådet.
Thorkild drøfter med
provstiet, om vi skal
fordele indestående over
750.000 kr over flere
pengeinstitutter.
Ingen bemærkninger

Dorte sørger for at kirkens
visitkort får plads i
visitkortholderen.

Meddelelser og Info
DAGSORDEN PUNKT
2.1 Siden sidst

INDHOLD
• Byfest
• Int'l Kirkedage i Juni
• Timeout

KOMMENTAR
Der blev til
int.kirkedage
modtaget gaver fra
canadiske gæster
iform af salmebog og
vin.
Time out: Ruth
kigger på problemet
med lyser/lyden
under disse
arrangementer.
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2.2 Fremtidige aktiviteter

2.3 Div. post
2.4 Skriftgudstjenester Galaterbrevet

2.5 Endeligt fastlagt
drifts- og anlægsrammen
for 2013

• Debatmøde d. 10.
september kl. 18.30
• Menighedsrådsvalg:
Orienterendemøde onsdag
d. 12. september i
Fælleshuset
• Høst d. 16. september
• 1. klasserne i Spørring
• Julekoncert
Årsskrift fra Det mellemkirkelige
Råd
16. juli 2012: Modtaget skrivelse
fra biskoppen med tilladelse til
et forsøg med Skriftgudstjenester
d. 16. september - 7. oktober
2012
Ligningsbeløb til drift
886.350
Ligningsbeløb til anlæg 3.200.000
Kirkelig ligning i alt
4.086.350

2.5 Orientering fra
istandsættelsesudvalget

Geoteknisk undersøgelsesrapport
nr.1 modtaget fra 4AP-Geoteknik
A/S

2.6 Orientering om nye
kirkegårdsvedtægt og
takster

v/Poul Erik

2.7 Orientering
v/kontaktpersonen
2.8 Fælleshuset

2.9 Distriktsforeningen

DUI flytter aktiviteterne fast til
torsdage kl. 18-19.30. Vi skal
notere dette i planlægning af
vore aktiviteter.
Afslutningsarrangement torsdag
d. 4. oktober kl. 18-22

Høst: Kirsten forsøger
at bestille pålægsbord
til 40 mennesker hos
Slagter Lund.
Borddækning og
forberedelse står Dorte,
Linda og Kirsten for.
Der arbejdes fortsat på
julekoncerten.
Fremlagt for rådet.

Prisen vil være
mellem 500.000 kr
og 1.000.000 kr for
at stabilisere.
LBK underretter
provsten.
Vedtægterne er
godkendt.
PHJ har snarest
møde med Trige for
at synkronisere
priserne. Vi
formoder at
godkende disse ved
næste møde.
Tages til
efterretning.
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2.10 Stiftsudvalg for
Diakoni og Sjælesorg
2.11 Gudstjenester i
Spørring
2.12 Præstens punkt

2.13 Forslag til besparelse
på fællesudgifter

Kirkens Diakonale Ansvar
Konferencedag
fredag d.28. september kl. 9.3015.30 Brabrand
26/8, 16/9 (høst), 20/9 (time
out), 30/9, 14/10, 11/11, 15/11
(time out), 25/11.
Der har været
konfirmandindskrivnings
gudstjeneste i Trige.

Modtaget svar fra Trige

Der er pilgrimstur d
22/9 med
konfirmanderne og
deres forældre.
PV arbejder på at få
tilrettelagt en
gudstjeneste i
Spørring d 2/12 kl
15.

