Forslag til dagsorden sendt d. 04.09.2020

Elsted Kirkeplads 1
8520 Lystrup
+45 86 22 68 12
elsted.sogn@km.dk
www.elstedkirke.dk

Elsted Menighedsråd
Dagsorden
Menighedsrådsmøde onsdag den 09.09.2020 kl.18.30
i Elsted Sognegård
Tilstede: Gerda Damsgaard-Madsen (GDM), Thomas Holmen Andersen (THA), Ulla Green (UG), Kjeld Juul Christiansen (KJC),
Søren Kæmpe (SK), Marianne Rothmann Bonde (MRB), Jørgen Andersen (JA), Ole Østerby (OØ), Iben Vinther Nordestgaard
(IVN), Villy Ovesen (VO) og Henrik Pigsborg Jensen (HPJ)

HUSK MØDEPLIGT PGA. VEDTAGELSE AF ENDELIGT BUDGET
Afbud fra: Birgit Krarup (BK)
I Birgit Krarups fravær er 1. suppleant Henrik Pigsborg Jensen indkaldt. Han har tidligere underskrevet en erklæring på ære og
samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan
byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst, jf. Menighedsrådslovens § 13, stk. 4, nr. 2 og stk. 6 samt § 7.
Medarbejderrepræsentant: Christina Raakjær Nielsen (CRN) (medarbejderrepræsentant)
Referent: Christina Raakjær Nielsen (CRN)
Bilag til punkt nr.: (2), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,12, 13

MØDEPUNKT
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutningspunkt

2. Økonomisk status
Kasserer THA orienterer om økonomisk status på
baggrund af oversigt udleveret på mødet.
(Jf. bilag.)
Orienteringspunkt

3. Godkendelse af endeligt budget 2021
Menighedsrådet bedes godkende det endelige budget for
2021.
Jf. bilag.
Beslutningspunkt

4. Projektor-/skærmanlæg i sognegård
Menighedsrådet bedes tage stilling til to særskilte tilbud
vedr.
kamera- og projektoranlæg (Pris: kr. 59.600,00 ex.
Moms) + tilvalg: Anlæg kobles til live-transmission via
internettet, fx Facebook: kr. 14.200,00 ex moms)
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kamera- og storskærm (Pris: kr. 52.400,00 ex. moms
+ tilvalg: Anlæg kobles til live-transmission via
internettet, fx Facebook: kr. 14.200,00 ex moms)
samt til et tilbud på nedgravning af kabler mellem
sognegård og kirke (Pris: kr. 18.400,00 ex. Moms)
Endelig bedes menighedsrådet tage stilling om, hvorvidt
provstiudvalget for Aarhus Nordre Provsti evt. skal
ansøges ifm. dækning af udgifter til dette projekt.
Jf. bilag (3 stk. tilbud)
Beslutningspunkt

5. Barselsvikar for kordegn
Menighedsrådet bedes tage stilling til stillingsopslaget
vedr. barselsvikar for kordegn CRN.
Jf. bilag
Beslutningspunkt

6. Forespørgsel vedr. samarbejde om hjertestarter
Menighedsrådet bedes tage stilling til forespørgslen fra
Grundejerforeningen Elstedgårde vedr. samarbejde om
hjertestarter.
Jf. bilag. Udskudt fra MR-mødet 12.08.2020
Beslutningspunkt

7. Gudstjenestetiltag ifm. covid-19
Menighedsrådet bedes drøfte og evt. beslutte, hvordan
gudstjenesterne i efteråret bedst muligt tilrettelægges,
således der tages hensyn til de gældende covid 19retningslinjer samt til kirkegængere, dåbsfamilier mv.
Sognepræsterne orienterer.
Beslutningspunkt

8. Sommerstafet 2021
Menighedsrådet bedes beslutte, om der skal støttes op
om en sommerstafet i 2021 med nabosognene.
Sognepræsterne orienterer.
Beslutningspunkt

9. Kreative workshops
Menighedsrådets bedes tage stilling til tilbuddet på
kreative workshops for minikonfirmander, konfirmander
mv. fra Den Kreative Afdeling.
Sognepræst MRB orienterer.
Jf. bilag.
Beslutningspunkt
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10. Skovrejsning i Elsted
Menighedsrådet bedes tage stilling til, om der kan støttes
op om et projekt vedr. skovrejsning i Elsted.
Sognepræst IVN orienterer.
Jf. bilag (mail + brev)
Beslutningspunkt

11. Internet i sognegården
Menighedsrådet bedes tage stilling til det indhentede
tilbud fra Fibia på internet i sognegården.
Pt. er kirkens internetudbyder TDC.
Jf. bilag (Priser og forskellige hastigheder fra Fibia samt
nuværende hastighed og pris fra TDC fremgår af bilag)
Beslutningspunkt

12. Samarbejde mellem Elsted Kirke og Elsted
Skoles 8. årgangs billedkunsthold
Menighedsrådet bedes godkende, at der sendes en
ansøgning til Aarhus Nordre Provstiudvalgs
samarbejdspulje ifm. et kunstprojektsamarbejde mellem
Elsted Kirke og Elsted skoles 8. årgangs billedkunsthold
vedr.
Temaet tager udgangspunkt i fysiske og historiske mure,
men også de mindre synlige som mentale og kulturelle
murer, der skabes “måske ubevidst” af en selv og ens
omgivelser.
Sognepræst IVN orienterer.
Jf. bilag.
Beslutningspunkt

13. Ansøgning fra Støtteforeningen for Danmarks
Kirkelige Mediecenter
Foreningen søger om økonomisk støtte til udvikling og
produktion af årets støtteforeningsprojekt ”Hvem var ham
Jesus egentlig?”. Projektet består af to film til to
forskellige aldersgrupper.
Menighedsrådet bedes træffe beslutning om, hvorvidt
ansøgningen kan imødekommes – og i så fald, med
hvilket beløb.
Jf. bilag
Beslutningspunkt

14. Lukket punkt
Emne: Personalesager
Beslutningspunkt
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15. Nyt fra udvalgene
a. Aktivitetsudvalget
b. Gårdrådet
c. Udlejningsudvalget
d. Liturgiudvalget
e. Udvalg vedr. Elsted Kirkeplads 2-4
f. Kirke- og kirkegårdsudvalget
Orienteringspunkt

16. Nyt fra kontaktpersonen
Orienteringspunkt

17. Nyt fra præsterne
a.

Et nyt initiativ ”De dødes dag – sammen om at
mindes” var planlagt til d. 24. oktober 2020, men er
udskudt til d. 6. november 2021.

Orienteringspunkt

18. Nyt fra medarbejderne
Orienteringspunkt

19. Nyt fra DAP og menighedsrådets mail
Kordegn CRN orienterer kort om nedenstående.

Kirkelige myndigheder
a.

Kirkeministeriet, Folkekirkens forsikringsenhed m.
fl.

-

Nyhedsbrev fra Folkekirkens Forsikringsenhed om
køb/salg af ejendomme, skadebegrænsning mv.

-

Nyhedsbrev fra Stifternes byggegruppe vedr. krav om
kontrol af elektriske installationer samt de nye
Kongelige Bygningsinspektører.

-

Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse
af regler om møder i menighedsråd, provsti- og
budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg
til menighedsråd som led i håndtering af
Coronavirussygdom (COVID-19) forlænges til og med
den 31. december 2020.

-

Mail og DAP-meddelelse vedr. retningslinjer ift. Covid19 fortsætter til 31. oktober 2020

-

Invitation fra Grøn Kirke i Aarhus Stift inviterer til kursus
i "grøn kirkegårdsdrift" for alle med interesse for
kirkegård og bæredygtighed onsdag den 30.
september 2020 kl. 10.00-15.00 i Ry Sognegård. Gratis
adgang, tilmelding nødvendig.

-

Mail fra Aarhus Nordre Provsti vedr. sorggrupper og
penge til ensomhedsbekæmpende aktiviteter

-

Mail fra Aarhus Nordre Provsti vedr. godkendelse af
synsudskrifter

Nyt fra kirkelige organisationer/foreninger
Intet at berette
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Orienteringspunkt

20. Status på alarm i sognegård og præstebolig
Kasserer THA og kirkeværge VO orienterer.
Orienteringspunkt

21. Evt.
Orienteringspunkt

Næste menighedsrådsmøde: Onsdag d. 14. oktober 2020 kl. 18.30 i Elsted Sognegård

Mødets sluttidspunkt:

Beslutningsprotokollen godkendt:

Iben Vinther Nordestgaard
Sognepræst, kbf.

Marianne Rothmann Bonde
Sognepræst

Kjeld Juul Christiansen
Formand

Ole Østerby
Rådsmedlem

Villy Ovesen
Kirkeværge

Jørgen Andersen
Kontaktperson

Søren Kæmpe
Næstformand

Gerda Damsgaard-Madsen
Rådsmedlem

Ulla Green
Rådsmedlem

Birgit Krarup
Rådsmedlem

Thomas Holmen Andersen
Kasserer
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