
 

Til medlemmer af Aarhus Domsogns Menighedsråd, 

kirkeværge og medarbejderrepræsentanten                               Aarhus, den 9/3 2017 

 us/kny 

Der indkaldes herved til møde i Aarhus Domsogns Menighedsråd 

torsdag den 16. marts kl. 18.00 – ca. 21.00.  

Der er spisning fra kl. 17.30. 

Vær opmærksom på, at der fra kl. 16.30-17.30 er orientering om planerne for Aarhus Ø. 

 

Nanna Esmann Behrens har orlov i 3 måneder og ønsker den forlænget yderligere 2 

måneder. Anders Viborg er stedfortræder i perioden.  

Afbud fra Anders Viborg. 

 
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.   Referat fra FU-mødet 7.3. 
 

Bilag er medsendt 
  

4.  (B) Godkendelse af regnskab 2016 Sonja gennemgår regnskab 2016. Herefter godkendelse 
af MR før indsendelse til provstiudvalget senest 1.4.  
Bilag udsendes. 

5.  (B) Første udkast til budgetbidrag På baggrund af budgetmøderne har Sonja og Ulla 
udarbejdet 1. forslag til budgettet. Sonja gennemgår og 
begrunder prioriteringerne. Herefter spørgsmål og 
mulighed for revidering. 
På april mødet den endelige godkendelse. 
Bilag udsendes 

6.  (B) Belysning af kirken Søren Bo fremlægger en plan for belysning af kirken til 
drøftelse og beslutning. De økonomiske muligheder 
afklares på et senere tidspunkt. 

7.  (B) 

Folkekirkeinfo 

PH redegør for, hvad formålet med Folkekirkeinfo er og 
baggrunden for Stiftets udtræden af Folkekirkeinfo. 
Domsognet betaler 7.750kr i årligt kontingent. MR skal 
tage stilling til et fortsat medlemskab. Såfremt MR ønsker 
at opsige medlemskabet skal det opsiges senest 
1.10.2017. 
Der er udsendt bilag.  

8.  (B) Medlemskab af Aarhus Stifts 

menighedsrådsforening 

Foreningen er for menighedsråd i Stiftet og medlemskab 
koster 600kr årligt. 
MR skal tage stilling til fortsat medlemskab. 



9.   
Evaluering af ”Befri gudstjenesten” 

Ifølge tidligere aftalt sættes dette punkt på dagsordenen, 
således at MR har mulighed for at evaluere 
teaterforestillingen.  

10.   Meddelelser fra:  

 a. Kirkeværge  

 b. Kontaktperson  

 c. Kasserer  

 d. Udvalg  

 e. Præsterne  

 f. Børnehaven  

 g. Sct. Clemens drengekor   

 h. Sangkraft  

 i. UngK  

 j. Formanden  

11.  Eventuelt  

 
 
Beslutningsprotokollen kan ses ved henvendelse til kirkekontoret, Kannikegade 12. 
 

Afbud bedes meddelt kontoret senest onsdag den 15. marts kl. 12 

 

Kl. 17.30 er der spisning, hvorfor det meddeles kontoret senest onsdag den 15. marts 

kl. 12, hvis indkaldte til mødet kun deltager i selve menighedsrådsmødet. 
 
 

 
Med venlig hilsen 

p.v.a. 
Ulla Skaarenborg 

 
Karin Nyrup Granlie 

Kordegn 


