Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.
22.9.2010
Referat:
Afbud: Susanne Lauritsen, Henny M. Bauning
Fravær: Medarbejder repræsentant
1. Godkendelse af referat fra d. 25. august 2010.
Godkendt.
2. Meddelelser:
a.

Formanden.
-Nyt formandsmøde den 2. november, hvor personalekonsulentens endelige
arbejdsopgaver godkendes.
-Postlisten gennemgået.
-Brev sendt til Århus kommune ang. køb af jord i 2010

b.

Præsterne.
Tak for opmærksomhed omkring Hannes jubilæum, Oles fødselsdag og Mette
Marias indsættelse.

c.

Medarbejderrepræsentant.
Var ikke tilstede.

d.

Kontaktperson.
Anmodning om lønforhandling modtaget. MR skal svare de forskellige
organisationer inden 1. November 2010. Disse drøftes på kontaktpersonsmødet i
provstiet.

e.

Regnskabsfører
Var ikke tilstede.

3. Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer, herunder revisionsprotokolat (bilag 1)
-Regnskabet 2009 underskrevet af MR formanden.
-Revisionsprotokolat er gennemgået og underskrevet af MR.

b.

Børnegudstjenester i kommende sæson
Der besluttes at der planlægges 2 familie / børne gudstjenester med spisning på
hverdagsaftener primo november 2010 og foråret 2011.

c.
d.

Aflysning af Gudstjeneste 2. januar 2011
Denne gudstjeneste aflyses.
Kirkegårdsvedtægter (bilag 2)
Vedtægterne er gennemgået og godkendt med aftalte ændringer. Den rundsendes
efterfølgende til MR samt graver.

e.

Fælles regnskabskontor (bilag 3)
Vi vil ikke tilslutte os et fælles regnskabskontor i Provstiet før behovet opstår ved
naturlig afgang.

f.

Kirkesideredaktør
MR kigger på nye muligheder.

g.

Genoptryk af: Messehagel folder, Blå kirkefolder
Da oplaget er ved at være opbrugt besluttes det at der bestilles 50 stk.
Messehagelfolder samt 100 stk. af den blå kirkefolder.

h.

Tur til Dresden fra 15. – 19. juni 2011
Dato er ændret til den 25 -29 maj 2011.
Menighedsrådet mener at turen økonomisk bør hvile i sig selv.

i.

Epitafium (bilag 4)
Regnskab fremlagt for istandsættelse af Epitafium. Merudgift på kr. 19.000 mere
end budgetteret, som tages fra driftkontoen 2010.

j.

Vejkirker
MR mener vores kirke skal være med som Vejkirke da den i forvejen er åben i
dagtimerne.

k.

Medvirken af trompetist juleaften og juledag
Bevilget til juleaften.

4. Meddelelser fra udvalgene:
a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Udvalget går i samarbejde
med Inga ud og får tilbud på
ny traktor.

orden.
d.

Kirkeværge.
Kirkedøren er færdigmalet.
Loftet over klokken er færdig
efter anmærkning til kirkesyn.
Der har været problemer med
orgelet grundet for høj
luftfugtighed. Kirkeværgen
låner en affugter og
Kontaktpersonen afklarer
hvem som tømmer beholderen.

e.

Aktivitetsudvalg.
Høstgudstjeneste den 3.
oktober.
Afsked for Jette den 17.
oktober med efterfølgende
frokost.

f.

Bladudvalg. Intet nyt.

Facaden på mandskabshuset
ønskes malet da den trænger
meget. Udvalget får tilbud fra
maleren og beslutter ud fra tal
fra kasseren om det kan ligge i
budgettet for 2010.
b.

c.

Sognehusudvalg.
Tagrender er blevet renset i
Sognehuset og præstegården.
Præstegårdsudvalg.
Der er ønske om at få
gennemgået træerne i
præstegårdshaven samt
lunden om de er sunde og i

5. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. d. 27. oktober 2010
Mårslet Indre Mission, ønske om at kende plan får lån lidt tidligere.
Fugtproblemer i kirken
Lokale til Egnsarkivet i Sognehuset
Personalekonsulent i Provstiet
Kaffe: Else K.

Sang: Knud

6. Eventuelt.
Husk studietur lørdag den 30. Oktober 2010
Offentlig budget og regnskabsmøde sat til torsdag den 18. November kl. 19.30
Ref. René

