Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.
Referat:
Menighedsrådsmødet onsdag d. 19. maj 2010, kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Susanne Lauritsen, Mogens Eskildsen
Tilstede: Knud Lunderskov, Keld Schmidt Møller, Anders Kristoffersen, Hanne Davidsen, Else
Svendsen, Else Kjemtrup, Henny Bauning, Erik Lund Sørensen, Jette Rosenberg Christiansen,
Lisbeth Frandsen, Arne Andersen, Niels Kristian Overgaard, René T. Lunderskov
1. Godkendelse af dagsorden.
Punkt i, j og k tilføjet med kommentar på at ansøgninger skal sendes før dagsordenen
sendes rundt.
2. Godkendelse af referat fra d. 14. april 2010.
pt. 4c er uge 36 til uge 51
Godkendelse af referat fra d. 21. april 2010.
Godkendt
3. Meddelelser:
a.

Formanden.
-50% præstestilling er opslået fra den 25 maj til 14. juni.
-Forretningsudvalget har haft møde med personalekonsulenten og gennemgået alle
ansættelseskontrakterne jf. de ny overenskomster. Konsulenten og kontaktpersonen
arbejder videre med dem.
-Overskud på driftrammen 2009 kr. 128.000 ønsker vi omdisponeret til køb af
traktor hvilket medfører vi søger ekstra bevilling til vand i våbenhuset.
-Budgetsammenråds møde:
Samarbejdsaftalen i Århus søndre provsti vedtaget. Projektbeskrivelse af
regnskabsfunktionen ligeledes vedtaget.
-Postlisten gennemgået.

b.

Præsterne.
Der anbefales at lydanlægget først renoveres ved en komplet kirkerenovering.

c.

Medarbejderrepræsentant.
Intet nyt.

d.

Kontaktperson.
Intet nyt.

e.

Regnskabsfører
Information om at der 1.1.2011 indføres ny konto plan. Budgetbidrag udleveret
som forberedelse til budgetmødet den 19.6.2010.
Hanne laver forslag til målsætning som oplæg til budgetmødet.

4. Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer.
Intet nyt.

b.

Ny Kirkeværge, udvalgsmedlem mv.
Arne Andersen indtræder som ”Kirkeværge” og i ”Præstegårdsudvalget”.

c.

Indkøb af el-klaver til kirken
Punktet tages op til næste møde. Forinden undersøger Pia og Lisbeth priser og
fugtforhold omkring et akustisk klaver.

d.

Pris for legatgravsteder og årlig vedligehold
Der vedtages at Legataftalen på 25år sættes til kr. 36.000 og Årsfaktura til kr.
990,50 som pristalsreguleres.

e.

Kirkedige, reparation eller omsætning
Kirkediget bliver repareret af Torben Jensen APS til kr. 9.862,50 incl. Moms. Else
Kjemtrup sætter i værk.

f.

Havemand til sognehus og præstegård
Kort orientering og forretningsudvalget arbejder videre.

g.

Studietur – dato og udvalg
Udskydes til næste møde.

h.

Babysalmesang efterår 2010
Babysalmesang starter først når sognemedhjælperen kommer tilbage fra barsel.

i.

Kursusansøgning fra organist
Bevilget med betingelse på at hun bruger e-dage til kurset.

j.

Kursusansøgning fra kirkesanger
Bevilget

k.

Berlinturen
Udskydes til næste møde

5. Meddelelser fra udvalgene:
a.

b.

der være revner. Der arbejdes
videre på en løsning.
Der er der dog i spærene.
Kirkedøren trænger til en
renovering der tages tilbud
hjem på det.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Jordstykket ved kapellet er
kommunens. Udvalget laver
en henvisning til Fællesrådet
Sognehusudvalg.
Har indhentet diverse tilbud
til budget 2011

c.

Præstegårdsudvalg.
Maler i gang med udvendig
maling. Trapperne er blevet
lavet.

d.

Kirkeværge.
Plader er løsnet i tårnrum jf.
kirkesyn og der var ikke orm i
træet. Hvis disse fjernes vil

e.

Aktivitetsudvalg.
Rigtig god Berlintur.
Kirkekaffe den 30. maj hvor
Torben Hyldgaard fortæller
om det nye kirkelogo.

f.

Bladudvalg.
Intet nyt

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde tirs. d. 22. juni 2010
-Studietur udvalg og dato

7. Eventuelt.
Kaffe: Anders

Sang: Knud

Husk: Budgetmøde onsdag den 16. juni 2010. kl. 19.00

