Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.
Referat:
Menighedsrådsmødet tirsdag d. 9. februar 2010, kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Keld Schmidt Møller, Henny Bauning, Pia Labohn
Tilstede:
Anders Kristoffersen, Hanne Davidsen, Rakel Yde, Knud Lunderskov, Jette Rosenberg
Christiansen, Else Svendsen, Else Kjemtrup, Erik Lund Sørensen, Mogens Eskildsen, Susanne
Lauritsen, René T. Lunderskov

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 13.januar 2010.
Godkendt.
3. Meddelelser:
a.

Formanden.
-Personalehåndbogen:
Vi får i MR set på den når vi har fået overenskomsten på plads.
-Repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd:
Erik deltager
-Postlisten blev gennemgået.

b.

Præsterne.
-Hanne er delvis sygemeldt til og med uge 7.
-Skole/Kirke repræsentantmøde den 24.2. 2010, Jette deltager.

c.

Medarbejderrepræsentant.
Var ikke tilstede.

d.

Kontaktperson.
-Der anbefales at vi har personalefri grundlovsdag og den 1. maj.
Præsterne aftaler dette.
-Desuden er det foreslået at vi holder 1-2 Gudstjenestefrie søndage i juli.
Dette ser vi på når ferieønskerne er på plads.

e.

Regnskabsfører
-Multimedieskatten:
Der er tvivl omkring multimedieskatten ved betalt internet til frivillige medarbejdere
René undersøger ved SKAT
-Kvartalsrapporten blev sendt rundt for sent. .

4. Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer.
-Godkendelse af Kvartalsrapport, Punktet udsættes til næste gang.

b.

Kristendomskursus – samarbejde med IM, Jørgen Knudsen (bilag 1 fra sidste møde)
Menighedsrådet og præsterne ønsker ikke at indgå et samarbejde med IM om
afholdelse af kurset. Erik sender skriftlig afslag til IM.

c.

Nye overenskomster – samarbejde med nabosogne.
Drøftelse af indholdet og muligheder i den nye overenskomst.

d.

Logo konkurrence til Mårslet kirke (bilag 2, følger)
Der besluttes at vælge logoet indsendt af Torben Hyldgaard.

e.

Konfirmander, 4 hold fra efterår 2010, forberedelse
Vi beder om morgentimer, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag til konfirmandtimer.

f.

Ekstra timer til grandækning
Disse timer skal drøftes ved budgetplanlægning til 2011. For budget år 2010 tages
punktet op i september. Forinden skal udvalget have en drøftelse med Graver.

g.

Salmebøger – ny indbinding frem for nyindkøb
Udsættes til næste møde.

h.

Sognegården – udnyttelse af lokaler og depoter
Udsættes til næste møde.

i.

Vand i Kirken (tegninger)
Tegningerne godkendt. Vi ønsker også et tilbud på tilhørende slagbænke i samme
stil.

j.

Orlovansøgning fra Kirkeværge
Kirkeværgen ønsker orlov indtil 1. maj 2010. Dette bevilges.
MR forsøger at finde én udenfra.

5. Meddelelser fra udvalgene:
a.

b.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Udvalget laver en indstilling
til MR om bevaringsværdige
gravsteder.

Sognehusudvalg.
De har haft udvalgsmøde. Knud er
valgt som formand.
Udvalget står for kunst i
Sognehuset fremover.
c.

d.

Kirkeværge.
Intet nyt

e.

Aktivitetsudvalg.
54 tilmeldt til Berlin-turen.
Påskemåltidet planlægges.
Nyt påskespil med minikonf.

f.

Bladudvalg.
Indlæg afleveres den 1. hver
md..

Præstegårdsudvalg.
Intet nyt

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. d. 10. marts 2010.
Der er kirkesyn kl. 15.
Udvalgsformændene opfordres til at deltage, alle i MR er velkommen.
Oplæg til samarbejdsaftale fra provstiet
Godkendelse af Kvartalsrapport
Salmebøger – ny indbinding frem for nyindkøb
Sognegården – udnyttelse af lokaler og depoter
Konfirmand undervisning efteråret 2010

Kaffe: Else

Sang: Anders

7. Eventuelt.
Sogneaften den 6. april hvor Knud fortæller om Cambodia.
Budgetsammenråd mandag den 3. maj kl 19.00 (Formand, Næstformand og Kassere)

Ref. René

