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Menighedsrådsmødet onsdag d. 21.august 2013 kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat:
Afbud: Arne, medarbejderrepræsentant deltog ikke.
1.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Punkt 4n: Godkendelse af kvartaltsrapport.
Godkendelse af referat fra mødet den 19. juni 2013

Referat godkendt.
3. Meddelelser:
a. Formanden

Postlisten gennemgås.
SKI: René administrerer password udlevering.
b. Præsterne

Hanne: Ved vielse i det fri, kræver biskoppen at præsten sørger for, at der
er et kors.
10. november arrangeres kirkekaffe i våbenhuset for at markere altertavlens
125 års jubilæum.
Friluftsgudstjenesten forløb fint.
c. Medarbejderrepræsentant

Intet
d. Kontaktperson

Sommeren er gået fint.
e. Kasserer

Intet
4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Ændring af folder ”Dåb i Mårslet kirke”

At vi i princip godkender den nye folder og at der kan foretages tekstrettelser.
b. Ændring af nadver ritual (bilag 1)

Fadervor udelades under nadveren når der er dåb.
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c. Planlægning af kirkelige handlinger

Skema uddeles og gennemgås.
Præsterne og kontaktperson tager sig af det videre forløb.
d. Præsters APV – opfølgning

Der er indhentet tilbud til ny parkeringsplads og afskærmning til præsteboligen.
e. Vinterfyring af gravermedhjælper

Udvalget træffer beslutning om delvis vinterfyring på baggrund af mail
fra Provsten.
f. Kursus for graver (bilag 2)

Kursus i ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik” bevilliges.
g. Ansvarlig / kontaktperson for Falck abonnement

Sognehusudvalget tager sig af det videre forløb
h. Kontaktperson for Stine

Kontaktperson for gravermedhjælper er som hidtil Else Svendsen.
i. ”Sommerlukning” 2014

Det besluttes at vi holder sommerlukket i ugerne 29 og 30 i 2014,
bortset fra hvis der kommer en begravelse.
j. Tillæg til ansættelsesbevis for kirketjener (bilag 3)

Vedtages
k. Uddannelsesplan for gravermedhjælper (bilag 4)

Vedtages på forudsætning af, at det næsten er udgifts neutral.
l. CPR-abonnement i Brandsoft til graver (bilag 5)

Bevilliget.
m. Anskaffelse af øjenskylstation (bilag 6)

Udvalget vil se på sagen.

MÅRSLET MENIGHEDSRÅD
Side 155
n. Godkendelse af kvartalsrapport.

Kvartalsrapporten gennemgås, godkendes og underskrives.
5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Kirken er blevet kalket.
Muren ved kastanjetræet er blevet repareret.
Kapellet er blevet kalket.
Forslag til parkkirkegård uddeles.
b. Sognehusudvalg

Vi nærmer os etårs eftersynet.
Skydedøren er blevet repareret.
Huset er ved at blive malet.
c. Præstegårdsudvalg

Intet
d. Kirkeværge

Intet.
e. Aktivitetsudvalg

Der er udarbejdet en folder for kulturcafeen, ligeledes er der lavet
et aktivitetsprogram for børn og unge.
f. Kommunikationsudvalg

Intet
g. Kirkerenoveringsudvalg

Intet
6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde

Anskaffelse af kors til brug for vielse i det fri.
Debat om den nye folkekirkestyrelse.
7. Eventuelt

Kaffe: René
Referat: Susanne Lauritsen

Sang: Ellen

