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Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.
Referat:
Menighedsrådsmødet onsdag d. 14. april 2010, kl. 19.00 i Sognehuset.

Afbud: Mogens, Rakel.
Tilstede for kirkeværge: Arne Andersen

1. Godkendelse af dagsorden.
Punkt 4 i: Udsættes til onsdag den 21.4.
2. Godkendelse af referat fra d. 10. marts 2010.
Referat godkendt.
3. Meddelelser:
a.

Formanden.
Postliste gennemgået.

b.

Præsterne.
Når præsten ved, at der er mange børn ved barnedåb, vil det være en god ide med
børnepasning.

c.

Medarbejderrepræsentant.
Intet

d.

Kontaktperson.
MUS samtalerne er afsluttet.

e.

Regnskabsfører.
Henny laver et oplæg til medarbejderberegningsskemaer til fordeling af timer.
Anders og Else S. vil forsøge at fylde i dem, evt. med hjælp fra udvalgsformændene.
Udvalgsformændene skal komme med ønsker til budget.
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4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Kasserer.
Man skal være opmærksom på at få sat gang i budgetterede vedligeholdelsesarbejde.
Vi spørger Jørgen Lauritsen om han vil være med i en arbejdsgruppe
omkring nyt lydanlæg i kirken.
Kvartalsrapport underskrives.
b.

Konfirmandlærer efteråret 2010.
Til efteråret får vi 4 konfirmandhold.
Hanne tager kontakt til mulig ansøger til konfirmandlærer stillingen,
- og laver et regnestykke på timeantal.

c.

Sognemedhjælpervikariat efterår 2010.
Vi vil forsøge at få konfirmandlæreren til at varetage opgaven med minikonfirmanderne fra 1.9. – 31.12.
Vi nedsætter et bladudvalg med Hanne og Kjeld og vi spørger om Jørgen L.
vil være med indtil den 1.1.2011.

d.

Havemand til sognehus.
Forretningsudvalget undersøger muligheden for vedligeholdelse.

e.

Kort over bevaringsværdige gravminder.
Det besluttes at tage 10.000 kr. fra driftsramme 2009 og 5000 kr. fra
bevaringsværdige gravminder 2010.

f.

Pris for legatgravsteder.
Punktet drøftes, beslutning tages op på næste møde.

g.

Konto til erhvervelse og vedligeholdelse af kunst til kirke og sognehus.
Det besluttes at nedsætte et udvalg bestående af Hanne D., Susanne L.,
Knud L.
Et flertal besluttede at indkøbe Irene Mihlendorf’s Golgata billede.

h.

Endelig forslag til vandinstallation i våbenhus (forslag fremlægges)
Udsættes

i.

Forslag til samarbejdsaftale i Århus Søndre Provsti
Udsættes.
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5. Meddelelser fra udvalgene:
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Else K. foreviser ny indbunden salmebog. Vi kan få lavet 132 salmebøger
ger til 150 kr. pr. stk. Kommer på budgettet i 2011.
Ansøgning om mobiltelefon med dobbelt simkort til graver bevilliges.
b. Sognehusudvalg.
Der er planlagt møde med henblik på gennemgang af vores Falck
forsikring.
Opvaskemaskinen er blevet repareret.
c. Præstegårdsudvalg.
De frostsprængte partier til boligen er blevet ordnet.
d. Kirkeværge
Vi spørger Malling og Beder kirkegårde, hvem de har brugt til at renovere kirkediger, som alternativ kan Nygård i Hasselager spørges.
e. Aktivitetsudvalg.
Intet
f.

Bladudvalg.
Intet

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. d. 19. maj 2010.
Ny kirkeværge
Indkøb af klaver
Pris for legatgravsteder
Endelig forslag til vandinstallation i våbenhus (forslag fremlægges)
Forslag til samarbejdsaftale i Århus Søndre Provsti

7. Eventuelt.
Den 16. juni er der budgetmøde kl. 19.

Kaffe: Rene

Referat: Susanne Lauritsen

Sang: Kjeld

14.4.2010

