
 

 

Til medlemmer af Aarhus Domsogns Menighedsråd, 

kirkeværge og medarbejderrepræsentanten                              Aarhus, den 13. marts 

 pb/kny 

Der indkaldes herved til møde i Aarhus Domsogns Menighedsråd 

torsdag den 20. marts kl. 19.00 – ca. 21.30 
 
 
Som en katedral af tiden og i tiden vil vi 
• stræbe efter den ypperste formidling af kristendom, musik, livsoplysning, kunst- og kulturhistorie. 
• skabe rammerne for et levende og rummeligt fællesskab, så kirken er et godt sted at komme. 
• udvide samarbejdet med institutioner og enkeltpersoner 
• være tydelige i folks bevidsthed og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter i Domkirken ved 

at kommunikere dristigt på moderne betingelser. 
 

Dagsorden 
(B) = beslutningspunkt 

1.  (B) Godkendelse af dagsorden  

2.  (B) Godkendelse og underskrift af 
protokollen 

 

3.  (B) Visioner: ”Kirkens rum” 
Godkendelse af den prioriterede liste fra 
februarmødet som arbejdsdokument. 

 

4.  (B) Visioner: ”Fællesskaber” 
Præsentation af en skitse til vision. 
Kort oplæg og drøftelse: Hvad ønsker vi at 
arbejde videre med? 

 

5.  (B) Den nye sognegård 
- Orientering om renovering 
- Oplæg til indvielses-arrangement 

 

6.  (B) Godkendelse af regnskab for 2013  

7.   Budget 2015 
- drøftelse 

 

8.  (B) 2017 
Oplæg til kommissorium  for et ”2017-uvalg” 

 

9.  (B) Ansøgning om honorering af 
journalistisk medarbejder til 
Domkirkens magasin 
fra redaktionen 

 

10.  (B) Forespørgsel vedrørende danse-
arrangement på Dansens dag. 
Bilag følger 

 

11.   Meddelelser fra:  

 a. Kirkeværge  



 b. Kontaktperson  

 c. Kasserer  

 d. Udvalg  

 e. Præsterne  

 f. Børnehaven  

 g. Sct. Clemens drengekor   

 h. Sangkraft  

 i. formanden  

12.  Eventuelt  

13.  Næste møde  

 
 
 
Beslutningsprotokollen kan ses ved henvendelse til kirkekontoret, Skolegade 17. 
 
Afbud bedes meddelt kontoret senest den 19. marts kl. 12 
Da regnskabet for 2013 skal godkendes, er der mødepligt til dette møde. Har man forfald, 
sørger man selv for at indkalde en stedfortræder. Husk at meddele dette til kontoret. 
 

Kl. 18.30 serveres et let måltid, hvorfor det meddeles kontoret – senest onsdag den 19. 
marts kl. 12, - hvis indkaldte til mødet kun deltager i selve menighedsrådsmødet. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
p.v.a. 

Peter Harring Boll 
 

Karin Nyrup Granlie 
Kordegn 
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