MÅRSLET MENIGHEDSRÅD
Side 177
Menighedsrådsmødet onsdag d. 23. april 2014 kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Anders Kristoffersen.
Afbud Keld, Mette Maria
1. Godkendelse af dagsorden
j. Kirkebetjening i det fri.
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra den 19.03.2014
Ændring til punkt g. ønsket imødekommes ikke, der udbydes et lignende tilbud af
Hanne Davidsen.
Referat godkendt.
3. Meddelelser:
a. Formanden
Vi laver kirke frokost i forbindelse med Marie-Louise Wadum indsættelse
b. Præsterne
Det vil blive meddelt på kirkens hjemmeside, at der vil være kirkebil i sommer til
Astrup og Tiset kirker i sommerferien.
c. Medarbejderrepræstentanten
d. Kontaktperson
e. Kasserer
Vi har modtaget den foreløbige budgetramme for 2015. Kr. 2.904.600,00 en stigning
på 3 %.
4. Til vedtagelse/beslutning:
a. Godkendelse af kvartalsrapport
Godkendt. Vi følger de faste udgifter tæt, da vi har i kvartalet overskredet budget
dets angående.
b. Flygel til Sognehuset
Vedtaget at sognehusudvalget sammen med medarbejderne søger fonde af indkøb af
flygel
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c. Hærværk på kirkegården
Der er i øjeblikket ro på kirkegården, og vi foretager os ikke videre, så længe der ro.
d. Ibrugtagningen af den nye del af kirkegården
Der arrangeres en lille ibrugtagnings fest. Hanne aftaler med personalet om tidspunkt.
e. Personalebetaling ved foredrag, koncerter o.l.
Aktivitetsudvalget arbejder videre med forslaget og kommer med et forslag.
f. Standarden for oprydning og rengøring i Sognehuset
Standarden for oprydning og rengøring for Sognehuset blev vedtaget.
g. Ny redaktør til kirkesiderne
Udvalget arbejder videre med sagen udvalgte får Bo til at transformere over og
udarbejde et estimat over, hvad det koster at vedligeholde.
h. Overførsel af jord-køb-penge til P-forhold
Det er vedtaget at overføre pengene fra jordkøb til at forbedre p-forholdene ved
Sognehuset med.
i. Indkøb af bærbart kors.
Der arbejdes på en løsning.
j. Kirkebetjening ved vielser i det fri.
Vi har vedtaget, at vi stiller kirkesanger til rådighed til vielsen i dette tilfælde.
5. Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Der indkøbes gardiner til afskærmning af scenepodierne i kapellet.
b. Sognehusudvalg
Der er ved at blive indhentet tilbud om brandsluknings materialer.
c. Præstegårdsudvalg
Intet nyt
d. Kirkeværge
Intet nyt.
e. Aktivitetsudvalg.
Menighedsmøde (visionsmødet) er ved at tage from.
Vi vil gerne lave et arrangement (kirke Kaffe) forbindelse med kirke renovering
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f. Kommunikationsudvalg
Intet nyt
g. Kirkerenoveringsudvalg (Erik deltager)
Erik orienterede om forløbet i forberedelsen til en kirkerenovering.
h. Økonomisk analyse udvalg
Intet nyt
6. Dagsordenspunkter til næste møde den 14. maj 2014.

Høring om Folkekirkens Fællesudvalg
Kursuspolitik
Evaluering af Gudstjenester uden dåb.
Studietur
7. Eventuelt

Kaffe/mad:
Sang:
Referat:

Kirsten
Susanne
Susanne

