MÅRSLET MENIGHEDSRÅD
MENIGHEDSRÅDSMØDET ONSDAG DEN 23. MARTS 2011, KL. 19’00
Dagsorden.
Afbud: Kjeld.
1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse: 4f: Øvning på kirkens orgel.
3e: Sogneindsamling
2. Godkendelse af referat fra den 23. februar.

Referat godkendt
3. Meddelelser:
a. Formanden.

Vejledning nr. 9034 om bagning og madlavning til gudstjenester er
rundsendt til personale og aktivitetsudvalg.
Vi konstaterer hermed, at vi følger reglerne.
Forespørgsel fra provstiet om fotoregistrering af sølvtøjet, vi tager
imod tilbuddet.
Postlisten gennemgås.
b. Præsterne

Der indhentes tilbud på klapstole og stort lærred.
c. Medarbejderrepræsentant

Intet
d. Kontaktperson

Vi har diskuteret vikardækning i sommerferien.
e. Sogneindsamling

Der blev indsamlet 33.890,85 kr.
En positiv dag.
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4. Til vedtagelse/beslutning:
a. Kasserer, herunder godkendelse af regnskab 2010 (bilag følger)

4. Kvartalsrapport 2010 godkendes og underskrives.
Årsregnskab 2010 godkendes og underskrives.
Åbningsbalance pr. 1.1.2011 godkendes og underskrives.
b. Support af PC-er, leverandør til håndværkerliste.

Forslag til support af PC-er: MM Computer.
c. Støtte til dåbsklubben ”Snapperklubben.dk” (bilag 2)

Det besluttes at støtte med 750 kr.
d. Personalehåndbog

Er ved at blive gennemgået.
Knud fritages for arbejdet med personalehåndbogen.
e. Højttaleranlæg i kirken

Der er indkøbt nyt anlæg til kirken.
Jørgen kigger på det nye anlæg sammen med Hanne.
f. Øvning på kirkens orgel

Henvendelse om øvning på kirkens orgel:
Menighedsrådet afslår udlevering af nøgle, desuden gives
der ikke mulighed for øvning på kirkens orgel p. gr.a.
aktiviteter.
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5. Meddelelser fra udvalgene:
a. kirke- og kirkegårdsudvalg

Der gøres klar til rep. og vedligeholdelse.
b. Sognehusudvalg

Der har været et fælles møde med kirke- og kirkegårdsudvalget.
Flagliste: Da der ikke har været tilbagemelding fra Fællesrådet,
er der lavet en flagliste, gældende for kirken.
c. Byggeudvalg

I går afholdtes det sidste indledende møde med arkitektfirma.
Den 31.3. kl. 17 og den 5.4. kl. 17,forelægges de 2 af 3 forslag.
d. Præstegårdsudvalg

Intet
e. Kirkeværge

Der er et ønske om en fjernbetjening til kirkeklokkerne.
Dette undersøges.
Der er forespørgsel om pudsning af lysestager, sendes i udvalget.
f. Aktivitetsudvalg

Der er brug for hjælp til at sætte scenepodier op til påskespillet.
Hanne vil spørge nogle forældre.
8.4. er der påskemåltid, der er stadigvæk billetter at få.
g. Bladudvalg

Intet
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6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde onsdag den 27. april 2011.

Dåbsoplæring
Regulativ for overenskomstansat præst
Personalehåndbog

7. Eventuelt

Budgetmøde den 9. juni kl. 19.

Kaffe:

Rene

Referat: Susanne Lauritsen

Sang: Erik

