
Til medlemmer af Aarhus Domsogns Menighedsråd, 

kirkeværge og medarbejderrepræsentanten                               Aarhus, den 18/1 2017 

 us/kny 

Der indkaldes herved til møde i Aarhus Domsogns Menighedsråd 

torsdag den 19. januar med spisning kl. 17.30 – 18, lukket møde kl. 18 – 18.30 

og herefter ordinært møde kl. 18.30 – ca. 21.  

 

Nanna Esmann Behrens har orlov i 3 måneder. Anders Viborg er stedfortræder i 

perioden.  

 

 
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 10.1. 
 

Bilag er medsendt 
  

4.   Regnskabsstatus Der laves ikke en kvartalsopgørelse for 4. kvartal. 
Regnskab 2016 fremlægges på marts mødet. 
Sonja fremlægger regnskabsstatus. 
 

5.   Provstiets godkendelse af 

årsregnskab 2015 

Sonja fremlægger. 
 

6.  (B) Godkendelse af 

revisionsprotokollatet 

 

Sonja orienterer og MR underskriver. 
Protokollatet udsendes.  

7.  (B) Domkirkekonvent d. 8.11.2017 På møde d. 21.1.2016 besluttede MR, at der kan 
arrangeres Domkirkekonvent i Aarhus Domkirke i 2017. 
Sonja og formidlingsudvalget står for arrangementet, der 
afholdes d. 8.11.2017. Der vil være udgifter forbundet 
med arrangementet. 
Sonja orienterer. 

8.   Evaluering af proces vedr. Befri 

Gudstjenesten - teaterforestillingen 

På orienteringsmødet d. 15.12.2016 vedr. lukning af 
kirken i ugerne 6,7,8, blev det aftalt, at processen skulle 
evalueres i MR. 

9.   

Domsognets fremtidige 

kommunikationsstrategi 

På MR-møde 27.10.2016 fremlagde 
kommunikationsudvalget oplæg til evaluering af den 
fremtidige kommunikationsstrategi.  
MR skal drøfte og træffe beslutninger herom. 
Drøftelserne påbegyndes på januar-mødet. 
Bilag er medsendt. 



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 den 18. januar kl. 12 

 
Kl. 18 er der spisning, hvorfor det meddeles kontoret – senest onsdag den 18. januar kl. 12, 
hvis indkaldte til mødet kun deltager i selve menighedsrådsmødet. 
 
 

 
Med venlig hilsen 

p.v.a. 
Ulla Skaarenborg 

 
Karin Nyrup Granlie 

Kordegn 


