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Kort referat af Menighedsrådsmøde 4/2-2019 

  

1. Meddelelser 

Skt. Josefsøstrene 

d.11/8 holder Skt Joseph søstrene officiel afslutning i Aarhus. Der overvejes, om en statue af Skt. 

Josef kunne sættes et passende sted, til minde om søstrene.  

 

Caritasbidrag 

Sognet i 2018 alt i alt har givet godt kr. 96 000,- til Caritas ved faste- og adventindsamling 

(gadeindsamlinger), lyspenge (ca. kr. 50 000,-) og 2 kollekter. 

 

2. Filip gennemgår årsregnskab 

Filip fortæller, at der er et underskud på ½ millioner kr. Vi har ikke fået tilskud fra Skt. Knuds 

Stiftelsen, som vi plejer og det har indvirket på resultatet. Det betyder at der er behov for flere 

indtægter f.eks. gennem kirkeskat. 

Et simplificerer og for ikke fagfolk forståeligt regnskab vil blive udarbejdet til offentliggørelse i 

menigheden.  

 

3. Kirkeskat - strategi 

Claus Thule Madsen har tilbudt at hjælpe MR med at lede et kirkeskatprojekt. Dagligt samarbejde 

vil ske med en gruppe frivillige og i samarbejde med forretningsudvalget, der løbende vil opdatere 

MR i forhold til processen og evt beslutninger der træffes for at få processen til at glide smidigt.  

 

4. Klarlægning af og beslutning i forhold til støtte af ting 'vi plejer at gøre' 

I forhold til tilpasning af budgettet for 2019 så det bliver mere realistisk end sidste års budget og der 

samtidig kan begrænset visse udgifter, vil der inden næste møde blive opstillet en liste med 

projekter mm der plejer at få støtte eller gøres, så det kan revurderes om disse kan fortsætte eller ej. 

 

5. Kort status om orgel 

Det nye orgel er kommet og det lejede orgel afleveres snarest tilbage til udlejeren. Derefter er der 

ikke flere lejeudgifter til orglet, og forsikringssum fra tidligere ødelagt orgel dækker i store træk 

anskaffelsesudgifterne til det nye.   

 

6. Kort status fra børne/familieudvalg 

Tri og p. Kristof har haft møde med børne/familieudvalget. Skrifterummet skal ændres – døren skal 

gøres gennemsigtig. Døren skal også gøres barnevognsvenlig, så børn kan køres derind ved 

messerne og kørestolsbrugere kan komme ind i lokalet til skriftemål. Derudover skal der indrettes 

noget passende møblement derinde, til begge funktionaliteter.  

I selve kirkerummet planlægges flyttet/omrokeret nogle stole, så der er mere plads til barnevognene. 

Langfredag morgen skal der være korsvejsandagt for børn, da Langfredagsliturgien er for lang for 

børn. 

Der skal igangsættes nogle aktiviteter for teenagere og forældre skal opfordre at sende deres børn på 

lejre til Emborgen.  

Vi mangler nye ledere til børne og ungdomsarbejdet, og overvejer strategi til at få det. 

 

 

9. Indbrudsforebyggelse - beslutning i forhold til kameraovervågning 

Der har været indbrud på kontoret og pengeskabet er stjålet. Politiet efterforsker sagen og praktiske 

ting i forhold til tab af kirkebøger drøftes pt med Bispekontoret. Nøgler til yderdøre er skiftet og 

nærmere sikkerhed overvejes. Det vil blive drøftet med fagfolk, i første omgang vil 

forsikringsselskabet blive spurgt, om de har vejledning.  


