
 

Til medlemmer af Aarhus Domsogns Menighedsråd, 

kirkeværge og medarbejderrepræsentanten                               Aarhus, den 18/10 2016 

 us/kny 

Der indkaldes herved til møde i Aarhus Domsogns Menighedsråd 

torsdag den 27. oktober kl. 18.00 – ca. 21.00. Der skal dog gøres opmærksom på, at 

mødet kan trække ud ½-1 time på grund af dagsordenspunkterne. 

Mødes indledes med et lukket møde fra kl. 18.00-18.15. 

Evaluering af Domsognets kommunikation begynder kl. 18.45 og varer til ca.19.45. 

 

Afbud fra Niels Peder, Ilse, Sabine 

Nyvalgte medlemmer deltager muligvis i mødet fra kl. 18.15 uden taleret. 

 

 
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) Fremlæggelse og godkendelse af 3. 

kvartalsrapport 

Fremlæggelse ved Sonja. 
Kvartalsrapporten er udsendt. 

4.  (B) Godkendelse af revideret budget Domsognet har fået en ekstrabevilling til køb af de 2 
aktivitetshuse på Ø, hvorfor det nye budget skal 
godkendes og indsendes på ny. 
Fremlæggelse ved Sonja. 
Bilag er medsendt. 

5.   

Evaluering af Domsognets 

kommunikationsstrategi 
Kl. 18.45 – ca.19.45 

Marianne Langberg, der har forestået evalueringen, 
fremlægger den sammen med evalueringsudvalget 
(Elisabeth, Peter). 
Bilag udsendes særskilt op til mødet. 
 
Det skal aftales, hvorledes vi arbejder videre med 
evalueringens enkelte punkter, således at vi sikrer, at der 
handles på evalueringen i det nye MR.   

6.   Referat fra FU-mødet 18.10. 
 

Bilag er medsendt 
  

7.   Evaluering af Ungdomskirken 
Orientering ved PH eller Peter 

8.   Evaluering af rundvisninger, 

krydstogter og åbningstid 2017 

Orientering ved Ulla om rundvisninger, krydstogter og 
åbningstid i 2017. 
Referat er medsendt. 



9.   Orientering om provstiets flytning 

til K12 og økonomien i forbindelse 

med ombygning af 1. og 2. sal 

Der har været holdt møde med provstiet d. 29.9. Søren 
Bo vil fremlægge ombygningsplanerne. Sonja vil 
fremlægge økonomien.  
 

10.  (B) 
AD FONTES bibelen live 

Louise Højlund har sendt forespørgsel om arrangement i 
domkirken november 2017.  
MR skal træffe beslutning om accept og evt. tilskud. 
Bilag er medsendt 

11.  (B) 
Julekrybben 

MR skal træffe beslutning om evt. økonomisk tilskud på 
2.000kr til julekrybben foran den katolske kirke. 
Bilag er medsendt. 

12.   Meddelelser fra:  

 a. Kirkeværge  

 b. Kontaktperson  

 c. Kasserer  

 d. Udvalg  

 e. Præsterne  

 f. Børnehaven  

 g. Sct. Clemens drengekor   

 h. Sangkraft  

 i. UngK  

 j. formanden  

13.  Eventuelt  

14.  Næste møder Plan for de næste MR-møder i forbindelse med at det nye MR 

tiltræder: 

- D. 25.10. kl.16-17 holder Sonja og Ulla et møde med de nye 

MR-medlemmer og stedfortrædere til en uformel snak om 

forventninger, udvalg og poster og spørgsmål. 

- D. 17.11. planlægges først et kort møde kl. 18-19 med 

enkelte punkter for det afgående menighedsråd og herefter 

kl. 19-20 velkomst til de nye med fælles spisning og hyggeligt 

samvær. Herefter holdes konstitueringsmøde i det nye MR kl. 

20-21.30.   

- D. 13.12. kl. 16.30-17.30 indkaldes til ekstraordinært MR-

møde til drøftelse af oplæg om Aarhus Ø forud for møde med 

provstiet i januar. 

 
 
Beslutningsprotokollen kan ses ved henvendelse til kirkekontoret, Kannikegade 12. 
 

Afbud bedes meddelt kontoret senest den 26. oktober kl. 12 

 
Kl. 17.30 serveres et let måltid, hvorfor det meddeles kontoret – senest onsdag den 26. 
oktober kl. 12, - hvis indkaldte til mødet kun deltager i selve menighedsrådsmødet. 
 
 

 
Med venlig hilsen 



p.v.a. 
Ulla Skaarenborg 

 
Karin Nyrup Granlie 

Kordegn 


