Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.
Referat:
Menighedsrådsmødet tirsdag d. 17. 2. 2009. Kl. 18.30 i Sognehuset.
Tilstede:
Erik L. Sørensen, Hanne Davidsen, Else Kjemtrup, Knud Lunderskov, Ebbe N. Pedersen, Jette R.
Christiansen, Henny BauningBauning, Lisbeth Frandsen, Keld Schmidt-Møller, Anders
Kristoffersen, René Lunderskov.
Afbud: Susanne Lauritsen, Else Svendsen, Mogens Eskildsen.
1. Godkendelse af dagsorden.
4.oValg til provstiudvalg
4.pTelefonbøger
2. Godkendelse af referat fra d. 7. 1. 2009
Under meddelelser: Der bør stå ”personalekonsulent” i stedet for ”kirkekonsulent” hvilket er
bedre beskrivende af funktionen.

3. Meddelelser:
a. Formanden. - se postliste.
- Regneark for energimærkning udfyldes af Henny ud fra afregninger.
- Koordinator til ”Dansk Flygtningehjælp” i Mårslet. Hvis nogen i MR. kender en
person som kan/vil være dette gives besked til Hanne. Hanne svarer DF.
- Honorar til formænd mm. Dette besluttes under pkt.4.a.
- Mårslet Sogns Lokalhistoriske forening holder reception for 25 års jubilæum.
Hanne deltager.
- Åben Himmel søger om økonomisk støtte. Kommer på dagsorden til næste møde.
b. Præsterne.
- På It-skrivebordet ligger lovforslag til ændring af ”lov om medlemskab af
folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning mv.”
c. Medarbejderrepræsentant.
- Der er ønske om at pkt. 4 uddybes i dagsordenen til MR-møder så medlemmer kan
være mere forberedt til punkterne.
- Lisbet har ønske om at hendes kor kommer og medvirker i arr. i kirken og
sognehus. Lisbet drøfter dette med aktivitetsudvalget.
d. Kontaktperson.
4. Til vedtagelse/beslutning:
a. Kasserer / regnskabsfører
Årlig honorar:
Menighedsrådsformand: kr.16.968,00 inkl. telefon.
Kirkeværge: kr. 7.678,00 inkl. telefon.
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Kontaktperson: kr. 13.644,00 inkl. telefon.
Kirkekasserer: kr. 6.000,00
Girokonto: Der vedtages at Henny opretter en kreditor konto i banken til FI-kort.
Der er udleveret adgangskoder til kikkeadgang til Brandsoft til MR-medlemmer.
Vi omdisponere budgetteret til dækning af uforudsete udgifter vedr. barsel.

På næste møde skal godkendes regnskab for 2008.
Regnskabsfører:
Kørselsafregning
kr. 3.56 for høj sats
kr.1.90 for lav sats
b. Lønforhandling med regnskabsfører
- Der er i MR- bevilget en ramme at arbejde ud fra.
c.

Kirkekontorets åbningstid
Når regnskabsfører / præstesekretær ikke er på kontoret i åbningstiden sætter Hanne
en besked på døren om hvor man kan henvende sig i stedet. Kontaktpersonen bør
videregive beskeden til relevante medarbejdere.

d. Kirketjenerens stillingsbeskrivelse (bilag 1)
Orientering om at den er underskrevet og godkendt.
e.

Indkøb af kopimaskine
Merudgift på kr. 11.550,00 søges i besparelser på salmeblade.

f.

Skraldespand på sti
Vi mener ikke der er behov for yderligere skraldespande end dem som står på
kirkegården.

g.

Landsdækkende udbud af energimærkning
Vi tilslutter os dette udbud.

h. P-skilt ved østindgang til kirkegård
Er vedtaget på tidligere MR-møde. Udvalget foranstalter et skilt.
i.

Forbrug på korkonto (bilag 2)
Som udgangspunkt mener vi at budgettet bør overholdes. En hjælp til dette kan være
at skære ned på kor deltagelse ved vielser. Ved arrangementer, hvor der kræves
ekstra deltagelse af koret drøftes dette med MR.
MR vil ved kommende budget lægning være opmærksom på at prioterer midler til
koret.

j.

Messehagler
Udsat.
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k. Kirkespil,
Udsat.
l.

Flygel i kirken
Udsat.

m. Medarbejderbredbånd
Dette drøftes til medarbejdermødet i morgen. Hvis der er ønske om dette undersøger
Anders sagen videre.
n. Budgetmøde, dato
Inden 1. april kommer udvalgene med budget ønsker til Henny.
Budgetmøde: Onsdag den 6. Maj 2009 kl. 18.30
o.

Valg til provstiudvalg
MR. mødes til afstemning i Sognehuset, onsdag den 25.2.09 kl. 17.00

p. Telefonbøger
Antal af henvisninger forsøges at minimeres.
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5. Meddelelser fra udvalgene:
a.

Mail udsendes om tidspunkt.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Konst. møde på fredag den 20.2.09.

e.
b.

- René valgt som formand.
- Orientering om gl. kopimaskinen
- Orientering om mindekaffe.
- Flagliste rundsendt
- Køleskab er gået i stykker og skal
udskiftes.

c.

Præstegårdsudvalg.
- Gl. grantræ er fældet som
afslutning på renovering af haven.

d. Kirkeværge.
Møde den 24.2 med
konserveringscentret i Ølgod.

Aktivitetsudvalg.
- Påskemåltid den 27.3.09
- Messehagler fejres den 31. 5.09
- Sognehusets jubilæum den. 21.
juli kl. 11.00 – Husudvalget spørges
om at står for arrangementet efter
gudstjenesten.
- Udvalget vil gerne have flere
medlemmer med.

Sognehusudvalg.

f.

Sognemedhjælperudvalg.
Udvalg nedlagt.

g.

Bladudvalg.
Intet nyt.

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde onsdag d. 18. 3. 2009. kl. 15,00.
Regnskabet fremlægges og offentliggøres den 18.3.2009 kl. 19.00
Else S.:Mad. Sang: Ebbe.

7. Eventuelt.
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