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Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.
Referat:
Menighedsrådsmødet onsdag d. 25. august 2010, kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Pia
1. Godkendelse af dagsorden.
Punkt g: Lønforhandling af gravermedhjælper vikar. Punkt h: ansøgning om støtte til
Sct. Nikolaj tjenesten.
2. Godkendelse af referat fra d. 22. juni 2010
Punkt 5 c: Kælderen er blevet renset og kalket.
3. Meddelelser:
a.

Formanden.
Postlisten gennemgås.
Kjaer og Richter har bedt om plantegning for hele våbenhuset mht. vand i kirken.

b.

Præsterne.
Hanne: Dronning Margrethe har været på besøg den 13.7. for at se vores
messehagler.
Vi mangler en kirkeside redaktør.
Mht. det nye logo vil René lave en fil til brug for brevpapir og kuverter og
præsentere den for MR næste gang.

c.

Medarbejderrepræsentant.
Intet

d.

Kontaktperson.
Else: der er medarbejdermøde den 8.9. kl. 15.
Ros til den faste medarbejderstab og vikar for en god indsats i ferieperioden.

e.

Regnskabsfører
Intet

4. Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer incl. godkendelse af kvartalsrapport
Kvartalsrapporten godkendes og den underskrives.

b.

Modtagelse af ny præst
Indsættelse den 12.9. med efterflg. frokost.
Vi har holdt et møde med Mette Maria og praktiske forhold er drøftet.
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c.

Forslag om at prioritere sognegårds-udbygning før kirkerenov. (bilag 1)
Der laves et udvalg bestående af sognehusudvalget: Knud Lunderskov, Keld
Schmidt-Møller, Else Svendsen, derudover Arne Andersen, Susanne Lauritsen,
Hanne Davidsen, Erik Sørensen, samt en medarbejderpræstentant, og vi vil allerede
nu tage fat på idé oplæg.
Vi forespørger kommunen om jordkøb til udvidelse af kirkegård inden årsskiftet.

d.

Anvendelse af diverse indtægter
Der oprettes en konto for kunst og kultur ved kirken.
Messehagel konto nedlægges.

e.

Ansøgning om støtte til Festkirken under Århus festuge (bilag 2)
Støtte til Festkirken afslås.

f.

Ansøgning om støtte til flytning af Cafe Parasollen, Viby (bilag 3)
Vi har valgt at give 2000 kr.

g.

Lønforhandling af gravermedhjælper vikar
Lønforhandling er afsluttet.

h.

Ansøgning om støtte til Sct. Nikolaj tjenesten
Hanne finder plads til kirkekolekt og vi sender 500 kr .nu.
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5. Meddelelser fra udvalgene:
a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Registrering af bevaringsværdige gravminder og gravsteder er afsluttet.

b.

Sognehusudvalg.
Red Barnet har fået lov til at låne Sognegården 5.9.
Ny havemand ansat.

c.

Præstegårdsudvalg.
Intet.

d.

Kirkeværge
Arne tager kontakt til mureren mht. reparation af tagsten og sokkel i præstegården.

e. Aktivitetsudvalg.
Intet
f.

Bladudvalg
Intet

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. d. 22. september 2010
Kirkesideredaktør
Genoptryk af messehagel bog og blå kirkefolder
Aflysning af gudstjeneste den 2.1.2011.
Tur til Dresden fra den 15.6. – 19.6.2011.
Børnegudstjeneste i den kommende sæson.
Epitafium.
Kirkegårdsvedtægter
Vejkirker

7. Eventuelt.

Kaffe: Anders

Referat: Susanne Lauritsen

Sang: Rene

