Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.
Referat:
Menighedsrådsmødet onsdag d. 13. januar 2010, kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Anders Kristoffersen, Hanne Davidsen, Rakel Yde, Pia Labohn, Henny Bauning
Tilstede: Knud Lunderskov, Keld Schmidt Møller, 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. 18. november 2009, samt off. møde 18. nov. 2009.
Begge er godkendt.
3. Meddelelser:
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a.

Formanden.
Provsti-stormødet den 4.2.2010 er udsat der kommer ny dato.
Postlisten gennemgået.
Spørgeskema: Trivsel i Folkekirken, Erik udfylder.

b.

Præsterne.
Lovsangsgudstjenesten bliver den 7.2. kl. 14.00 særlig for konfirmander. Kaldes
”Ungdomsgudstjenesten”.
Der har været rosende ord fra menigheden til spejdernes nytårsgudstjenesten og
kirkekaffen juleaften.

c.

Medarbejderrepræsentant.
Ikke tilstede.

d.

Kontaktperson.
Den 10.2.2010 kl. 15.00 er der Medarbejdermøde hvor MR er inviteret med.

e.

Regnskabsfører
Revisionsprotokollat for kasseeftersyn den 18.12.2009 blev underskrevet af MR.
Godkendt årsbudget 2010 uddelt til MR.

4. Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer.

b.

Projekt Vand i kirken.
Der er planlagt et møde med Kirke og Kirkegårdsudvalget, arkitekten og nogle
håndværkere den 14.1.2010 kl. 15.00. Der skal udarbejdes en detaljeret plan og
beregninger på projektet.

c.

Kristendomskursus – samarbejde med IM, Jørgen Knudsen. (bilag 1)
Vi har haft en kort drøftelse og vil drøfte punktet videre til næste MR møde.

d. Nye overenskomster
De nye overenskomster blev drøftet med fordele og ulemper for hhv. ansatte og
kirkens liv. Der blev besluttet at Foretningsudvalget går videre og drøfter dette med
medarbejderne og nabosognene om evt. samarbejde og erfaringsudveksling.
Punktet tages op igen til næste MR-møde.
MR tilbyder de ansatte at mødes og gennemgå de nye overenskomster. Erik sender
en sammenfatning om overenskomsten rundt til hele MR.
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e.

Folkekirkens Nødhjælp, Sogneindsamling 2010. (bilag 2)
MR vil stå for kaffe, rundstykker og suppe. (Susanne, René og evt. Ebbe)

f.

Ansøgning om tilskud til studietur til Cambodia fra Knud Lunderskov. (bilag 3)
MR tilbyder kr.1500 som honorar for et foredrag ved en sogneaften.

5. Meddelelser fra udvalgene:
a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Vi afventer nyt tag når vejret er
til det.

d.

Kirkeværge.
Kirkedøren er lavet så den
åbner lettere.

b.

Sognehusudvalg.
Konst. møde inden for nærmest
fremtid.

e.

Aktivitetsudvalg.
Næste møde den 27.1.2010.
Der var god tilfredshed med
”Hellig tre Konger” måltidet

c.

Præstegårdsudvalg.
Trappe ved bagdøren skal
laves når vejret tillader det.

f.

Bladudvalg.
Der kommer lidt om Cambodja
turen på hjemmesiden.

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde tirs. d. 9. februar 2010.
-Ekstra bevilling til grandækning
-Fremvisning af IT-skrivebordet – drøftelse af brug i Mårslet MR
-Kristendomskursus – samarbejde med IM, Jørgen Knudsen. (bilag 1)
Drøftelse af overenskomster.
-Nyt logo til Kirken.
-evt. 4 hold konfirmander næste år?
Kaffe: Else K.
Sang: Knud

7. Eventuelt.
Kirkesyn den 10.3.2010 kl. 15.00
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