Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.
Referat:
Menighedsrådsmødet onsdag d. 19. august 2009, kl. 18.30 i Sognehuset.
Afbud: Hanne, Susanne, Henny og Lisbeth
Tilstede: Ebbe Pedersen, Mogens, Else Kjemtrup, Else Svendsen., Anders Kristoffersen,
Knud Lunderskov, Keld S. Møller, Erik Sørensen, Jette Rosenbjerg, René Lunderskov
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 16. juni 2009.
Godkendt.
3. Meddelelser:
a.

Formanden.
Postliste gennemgået.
Mårslet bladet:
Der aftales at René hjælper Rakel med klargøring af indlæggene i 2009.

b. Præsterne.
Intet nyt.
c.

Medarbejderrepræsentant.
Var ikke tilstede.

d. Kontaktperson.
Der er aftalt medarbejder møde den 9.9. 2009. Kl. 15.00
e.

Regnskabsfører
Var ikke tilstede.

4. Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer. (bilag – drifts- og anlægsramme fra Provsti)
- Gennemgang af drift og anlægsramme fra Provsti.
Vi har fået en ligning på kr. 2,3 millioner heraf anlægsbevillinger på kr. 380.000.
- 2010 budgettet gennemgås og godkendes til næste MR møde.
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- Kvartalsrapport underskrevet af MR. dd.
b. Afklaring af ophavsret til messehagler.
Erik tager kontakt til Landsforeningen af menighedsrådsforeningen om de kender
lignende sager og kan rådføre os.
c.

Udkast til stander foran kirken. (bilag 1)
MR kom med kommentarer teksten. som Else S. tager dette med til gruppen.
Det undre MR at døbefont, prædikestol og alter ikke er nævnt i udkastet.

d. Gudstjeneste 3. Juledag
Der besluttes at aflyse Gudstjenesten i Mårslet Kirke 3. Juledag, 2009.
e.

Åben kirke – annoncering via Kirkefondets brochurer.
Forslaget afvises på nuværende tidspunkt. Der henvises til at forslaget videregives
til budgetmødet foråret 2010.

f.

Forslag til lovsangsgudstjeneste (bilag 2)
MR tager positiv mod henvendelsen og syntes det er spændende at pigerne har taget
dette initiativ. Der foreslås at præsterne mødes med pigerne for sammen at drøfte
mulighederne.

Ref. René T. Lunderskov
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5. Meddelelser fra udvalgene:
a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.
- P-skilt er blevet opsat ved
kapellet.
- Udbedring af skader på ppladsen efter Odderbanen er
endnu ikke afklaret. Der
rykkes skriftligt for svar.
- Omkring udbedring af
grusstier undersøger Inga og
Udvalget om budgettet holder
og hvordan dette kan gribes
an.
- Inga gør opmærksom på at
der i fremtiden kan blive
mangel på urnegravsteder.
Derfor gøres der overvejelser
om udvidelse af disse.

b. Sognehusudvalg.
- Orientering om lynnedslag.
- Skade på syd gavl udbedret.
- René indkalder udvalget til

møde i nær fremtid.
c.

Præstegårdsudvalg.
Intet nyt.

d. Kirkeværge.
- Orientering om lynnedslag i
præstegården.
- Der er bestilt nødvendig
beskæring af træ ved vejen.
- Der er indhentet tilbud på
trådløs betjening til
ringningsanlægget. Dette
tages med til budgetmødet
foråret 2010.
e.

Aktivitetsudvalg.
Gik godt med
friluftsgudstjenesten.

f.

Bladudvalg.
Intet nyt.

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. d. 16. september 2009.
- Godkendelse af budget 2010
- Kaffe: Else Svendsen
- Sang: Erik
- Afbud fra Ebbe, Else og Keld.
7. Eventuelt.
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