Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.
Referat:
Menighedsrådsmødet onsdag d. 15. maj 2013, kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Susanne Lauritsen, Mette Maria Kristensen, Medarbejderrepræsentant 	
  
	
  

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde den 24. april 2013
Godkendt.
- Indkøb af højskolesangbøger er sat i værk da der var penge på kunstkontoen samt
Kor og sognemedhjælperbudget giver et bidrag.
3. Meddelelser:
a. Formanden
- Der er kommet godkendte takster til Menighedsrådet fra Provstiet.
- Der er indkommet ca. 52 ansøgninger til Gravermedhjælperstilling. Frist er dd.
- Mail fra Provsten om Stiftårsbogen, som gerne vil have et indlæg omkring
Sognehusbyggeriet. Knud L. har takket nej pga. tidspres så Keld spørger Erik S.
- Sognehusudvalget og byggeudvalgets formænd har afholdt møde med Keld
omkring fordeling af opgaver og ansvar. Der er opsat 2 bænke som vi har fået i bytte
for det éne bålfad.
- Keld og Else S. har haft møde med Beder/Malling omkring samarbejde på
kirkegårdene. Der blev talt erfaringer fra Provstisamarbejdet, hvor det har været
slået sammen i over 3 år.
b. Præsterne
- Der kommer i tiden nogle jægere som skyder Rågeunger da bestandene er blevet
or stor.
- Fredag den 17.5.2013 kl. 16.00 er der koncert i Kirken.
- 2. Pinsedag er der friluftsgudstjeneste i Hørhaven med Provstiet.
- Efter Pinsegudstjenesten på søndag er der en forfriskning i Sognehuset
- Husk at der snart er valg til Provstiudvalget.
- Der skal være budgetsamråd den 14. august i provstiet. Der kommer det på
dagsordenen om prostiudvalget fremover må fastsætte personale normeringer.
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c.

Medarbejderrepræsentant
- Ikke tilstede.

d. Kontaktperson
- Provstiet skal nu have en kopi af alle ansættelsesaftalerne.
e.

Kasserer
- Budget 2014 er blevet færdig. Vil blive gennemgået til Budgetmødet den 22. maj

4. Til vedtagelse / beslutning
a. Opdatering af regnskabsinstruks (bilag udsendes af Anders)
- Regnskabsinstruks er gennemgået og godkendt.
b. Valg af repræsentant til skole-kirke arbejdet
- Hanne vil spørge Mette Bugge om hun har tid og lyst til at deltage.
c.

Økonomisk analyse (bilag udsendes snarest)
- Formålet er at MR får et overblik over; er det, det rigtige vi får for Løn kronerne?
- Forslaget blev vedtaget og vil blive fremlagt på næste kaffemøde.

d. Renovering af materialegård (bilag 1)
- Tilbuddet fra Bundgaard BYG på kr. 100.000 vil vi gerne have udført. Vi vil søge
provstiet om at få lov at bruge de kr. 50.000 fra kirkediger og derudover søge om kr.
50.000 mere da vi akut har behov for udskiftning. Keld sender ansøgning.
e.

Kursus for sognemedhjælper (bilag 2)
- Er bevilget af FU grundet tidsfrist.

f.

Ny styrelse af folkekirken
- Gennemgået ved Hanne D.
- Forslag om at vi drøfter oplægget ved et senere MR møde.

5. Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
- Halvmuren ved graverhuset sættes i stand.
- Vi afventer kalkning af Kirken til Provstiet har godkendt regnskabet.
Keld spørger Provstiudvalget om status?
- Graver efterspørger arbejdsbeskrivelse. Udvalget og kontaktpersonen udarbejder
en sådan hurtigst muligt i samarbejde med Personalekonsulenten.
b. Sognehusudvalg
- Udvalget og Hanne mødes med Graveren og ser på forslag til ombygning af
gårdspladsen.
c.

Præstegårdsudvalg
- Præsteboligen har fået ny emhætte.

d. Kirkeværge
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e.

Aktivitetsudvalg
- Udvalget er i gang med at planlægge næste sæson.

f.

Kommunikationsudvalg
- Intet nyt

g. Kirkerenoveringsudvalg
- Der er indkaldt til næste møde.
6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde
- Ny styrelsesordning
- Repræsentant til Kirke/skolearbejdet
7. Eventuelt
- Bruger alle It-Skrivebordet?
Kaffe: Kirsten (Budgetmødet: Else S.)

Sang: Anders

Mødet sluttede kl. 21.36! ;-)
Referent: René Lunderskov
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