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Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.
Referat:
Afbud: Mette Maria, Else Kjemtrup, Henny.
Menighedsrådsmødet onsdag d. 24. november 2010, kl. 19.00 i Sognehuset.

1. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse: 4 h: jordkøb
4 i: Kistevogn.
4 l: Ansøgning om tur til Holland for graver
2. Godkendelse af referat fra d. 27. oktober 2010
Referat godkendt
3. Meddelelser:
a.

Formanden.
Århus kommune kigger på nyt sti forløb langs Obstrupvej.
Vedr. vand i våbenhuset: Kirke- og kirkegårdsudvalg, kirkeværge og formand
holder møde.
Postlisten gennemgås.
Keld: Fortæller kort om ”Vision for Mårslet 2020” mødet.
Provstesyn af bevaringsværdige gravminder er godkendt.

b.

Præsterne.
Copydan: Hanne og Pia svarer på henvendelse fra Copydan om at indgå ny aftale.
Hvis man er i kirken efter lukketid, skal man give besked til ”lukkepersonalet”.

c.

Medarbejderrepræsentant.
Intet

d.

Kontaktperson.
Intet

e.

Regnskabsfører
Intet
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4. Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer, herunder regnskabs instruks (bilag 1)
Anders: Gennemgang af regnskabs instruks.
Regnskabet er kommet retur fra Provstiudvalget.
Bemærkning: At vi tager Provstiudvalget og revisionens bemærkninger
til efterretning.

b.

Budget 2011
Anders: Budget indsendt til Provstiudvalget for 2011.

c.

Kirkegårds vedtægter
Kirkegårdsudvalget foreslår, at vi kører videre med de gamle kirkegårds vedtægter.
Det tager menighedsrådet til efterretning.

d.

Lyd anlæg (bilag 2)
Hanne: Der er kommet tilbud fra Combi sound.
Kirkegård- og kirkegårdsudvalg og Hanne, tager stilling til videre forløb.

e.

Tilbud ny traktor (bilag sidste møde)
Kirke- og kirkegårdsudvalg er bevilliget driftsoverskud fra 2009,
kr. 128.000 til køb af ny traktor.

f.

Prioriterings liste for køb af hardware
Forretningsudvalg kigger for muligheder for indkøb af PC’er til sekretær og
medarbejder i samrådet med disse.

g.

Kompetence til de nedsatte udvalg
Udvalg under menighedsrådet har beslutnings kompetence indenfor
de enkelte konti i budget. Omdisponering besluttes af menighedsrådet.
Vi vil fremover bestræbe os på at iværksætte arbejde og foretage indkøb
tidligere på året.

h.

Jordkøb
Menighedsrådet har besluttet at købe det tilbudte jord af Århus kommune, i henhold
til tilbud.

i.

Kistevogn
Kistevogn med tilbehør bevilliges.

j.

Konstituering af MR. Valg af formand, næstformand, kirkeværge, kasserer,
sekretær, kontaktperson, medlemmer til FU.
Formand: Erik Lund Sørensen valgt.
Næstformand: Rene Lunderskov, valgt.
Kirkeværge: Arne Andersen.
Kasserer: Anders Kristoffernsen.
Sekretær: Susanne Lauritsen.
Kontaktperson: Else Svendsen
Forretningsudvalg: Fortsætter med 4 medlemmer, Erik, René, Else og Anders
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k.

Datoer for møder 2011.
19.1. 23.2. 23.3. 27.4. 18.5. 15.6. 24.8. 21.9 26.10. 23.11.
Indtil videre begynder møderne kl. 19 og møderne afslutter kl. 22’00.

l.

Ansøgning fra graver om tur til Holland.
Kursus til graver bevilliges.
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5. Meddelelser fra udvalgene:
a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Intet

b.

Sognehusudvalg.
Intet

c.

Byggeudvalg
Knud fortæller kort om 2. byggeudvalgsmøde.

d.

Præstegårdsudvalg
Intet

e.

Kirkeværge
Lågen ved kapellet er blevet lavet.

f.

Aktivitetsudvalg
Hanne: Juleboden er klar.

g. Bladudvalg
Ros til Jørgen for decembersiderne i Mårslet bladet.

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde.
Fugt i kirken
Tilbud på isolering i præstegården
Refusion af opvarmning af rød stue
Drøftelse om bevilling af kurser

7. Eventuelt.
Kalender fra Landsforeningen
Underskrivning af referat

Kaffe: Knud

Referat: Susanne Lauritsen

Sang: Keld

