Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.

Menighedsrådsmødet onsdag d. 21. september 2011, kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Susanne, Arne

Referat
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med ekstra punkter 4.e+f +g
2. Godkendelse af referat fra d. 24. august 2011
Godkendt.
3. Meddelelser:
a.

Formanden.
-Fælles regnskabsfører i provstiet
Projektet er kommet godt i gang der er 8 sogne som pt. benytter sig af tilbuddet.
-Fælles vikarkorps
Personalekonsulenten er begyndt at udarbejde et fælles vikar korps i provstiet
-Fælles kirkegårdstakster
Information om nye fælles kirkegårdstakster der træder i kraft pr. 1.1.2012. Vi ved
ikke om det indebærer nye kirkegårdsvedtægter.
-Projekt ”vand i våbenhuset”
Projektet er afsluttet. Der har været uenighed om den sidste regning fra arkitekten.
Erik rundsender byggeregnskab til MR. til orientering.
-Stiftsmidler til Sognehuset
Provstiudvalget har forespurgt om en tildeling fra stiftmidlerne på 2,85 mill. til
sognehusbyggeriet i 2012. Hvilket vi har sagt ja til.
-Jordkøb til Kirkegård
Vi afventer svar fra Kommunen om køb af jorden. Hvis ikke vi kan købei år har
provstiudvalget anbefalet vi investere pengene.
-Postlisten gennemgået
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b.

Præsterne.
Prøver nyt koncept med temafredage for konfirmander 2 fredage.

c.

Medarbejderrepræsentant.
-Påmindelse om at huse at vi får sat postkasser ud til vejen før det bliver frost.
-Vær opmærksom at indlæg til Mårslet bladet er velkommen inden den 1. hver md.

d.

Kontaktperson.
Der har været afholdt medarbejdermøde, referatet er rundsendt.

4. Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer.
Anders sender fremover en månedsrapport rundt til MR og personale pr. mail.
Det resterende beløb på kr. 20.000 ved projekt ”vand i våbenhuset” omdisponeres
fra kontoen ”vedligeholdelse af diger”.

b.

Årsregnskab 2010 m/ revisionsprotokolat (bilag 1)
Revisionsprotololat er forelagt og godkendt af MR.
Revisionspåtegning tiltrådt.
MR. roser kasserer og regnskabsførers flotte arbejde.

c.

Førstehjælpskursus for personale
René søger Trykfonden.dk om en gratis hjertestarter.
Tilbud på kurser gennemgået og der arbejdes videre på lave et kursus i samarbejde
med en af de andre nabokirker. Vi har bla. fået et tilbud fra Århus Brandvæsen på
10.199 ex. Moms.

d.

Kursusansøgning (bilag 2)
Er bevilget.

e.

Erstatning af Sognehus inventar
Punktet er behandlet.

f.

Studietur
Et spændende program er fastlagt.
Da hverken Keld eller Else kan den planlagte dato flyttes turen til Lørdag den 21.
April 2012.

g.

Offentlig sogne- og budget møde bliver den 26. oktober kl. 18.30
Dette annonceres fra prædikestolen den 9 oktober samt på Kirkens hjemmeside.
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5. Meddelelser fra udvalgene:
a.

b.

c.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Gangarealer og stendiger er
renoveret. Desuden er der
lavet en aqua rende ved
trappen.
Taget på Kirkeskibet er
under reparation.
Sognehusudvalg.
Nye postkasser sættes op
inden for den næste mdr.
Skuffer i køkkenet repareres
hurtigst muligt med
stopklodser.
Ventilations anlægget er
blevet tilset og det vurderes at
vi kan bruge det anlæg som vi
har nu bortset fra
automatikken.
Byggeudvalg.
Efter et møde med arkitekt
og ingeniør er der blevet
udarbejdet samarbejdsaftaler
og kontrakter.
Der er lavet forslag til en
tidsplan for hele byggeriet.
Geoteknisk inst. sættes i
gang hurtigst muligt med

undersøgelser.
d.

Præstegårdsudvalg.
Intet nyt

e.

Kirkeværge.
Fortsat problemer med
mikrofoner der skratter og
suser.

f.

Aktivitetsudvalg.
Der er lavet et arrangement i
samarbejde med litteratur
kredsene med Søren Ulrik
Thomsen den 7. marts. Samt
en foredragsaften med Ole
Davidsen den 29. november.
Stor tak fra præsterne til den
store stor opbakning fra de
frivillige til hjælp med alle de
arrangementer som der er
lavet.
Juleboden i Medborgerhuset
har udvalget valgt at vi
fremover ikke deltager i.

g.

Bladudvalg.
Intet nyt. Flot arbejde.

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. d. 26. oktober 2011
- Førstehjælpskursus for ansatte
- Forslag til MR møder i 2012
Kaffe: Else K.

Sang: Erik

7. Eventuelt.
Søndagsskolerne ønsker at lave et arrangement for byens børn og deres forældre i
Sognehuset lørdag den 5. November 2011 kl. 11.00 til 13.00. Præster og Sognemedhjælper
er velkommen til at deltage.
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