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Menighedsrådsmødet onsdag d. 15. januar 2014 kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat:
Afbud: Rene, Susanne
1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den
Referat godkendt

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Tak for et godt Hellig tre kongers træf
Ingen kommentar til postlisten.
b. Præsterne.
God tilslutning i julen til gudstjenester og arrangementer.
c. Medarbejderrepræsentant.
En god dagsorden, hvor vi kan se hvad kan besluttes.
d. Kontaktperson
Der er indkaldt til møde om samarbejde med Tiset og Astrup sogne.
Det halvårlige møde for kontaktpersoner er denne gang i Mårslet.
e. Kasserer
Intet

4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Revisionsprotokollat
Meningsrådet beslutter at oprette en konto i et andet pengeinstitut på
de bedste vilkår. Revisionsprotokollen blev godkendt. Udlægs kontoen
tilhøre ikke graveren, men kirketjeneren.
b. Antal af børne-bamsegudstjenester i 2014.
Det besluttes at arrangerer 2 ekstra Børne-bamsegudstjenester i
2014 så der er 3 pr semester fra efteråret 2014.
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c. Omdisponering- af midler til Påskeprojekt.
Punktet udskydes til næste møde. Og ændres til: ”Hensættelser af
midlerne af påskemidler til budget 2015”. Præsterne orienterede om
projektet.
d. Skole/kirke samarbejde i Mårslet
Præsterne orienterede om møde med skolelederen på Mårslet skole.
Menighedsrådet vedtog rundsendte plan fra præsterne.
e. Konstituering af udvalg
Hanne Davidsen vælges til sognehus udvalget
f. Vedtægter til Sognehuset
Sognehusudvalget ser på vedtægterne og kommer med et forslag.
g. Kursusansøgninger fra graveren
Layout 1 og Kortmodul for begynder er bevilget.
5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalgder
Arbejdet med anlæg af parkkirkegården er begyndt..
b. Sognehusudvalg
Intet
c. Præstegårdsudvalg
Intet
d. Kirkeværge
Stormen har blæst tagsten af kirken og væltet hegn og træer. Rep.
er sat i værk. Skaderne er anmeldt til forsikringen.
e. Aktivitetsudvalg
Har møde i marts.
f. Kommunikationsudvalg
Arbejde på at få opdateret hjemmesiden.
g. Kirkerenoveringsudvalg
Besøg fra National museet Vedr. renovering af kirke.
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h. Økonomisk analyse udvalg.
Intet
6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde
Ansøgninger fra Åben Himmel om brug af kirke og sognehus. Og
ansøgning fra åben himmel om tilskud.
Om opdeling af regnskabet i perioder.
7. Eventuelt

Lørdag d. 25. januar er der kirkens studiedage i Mårslet.Med Biskop
Keld Holm.
FU møder: 5/2, 5/3, 9/4, 30/4 og 28/5

Kaffe Anders

Referent: Anders Kristoffersen.

Sang Keld

Referat Kirsten

