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Menighedsrådsmødet onsdag d.26. februar 2014 kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat:
Afbud:Else Svendsen og Mette Maria
1.

Godkendelse af dagsorden.

Punkt tilføjes K: Kursusansøgning fra kirketjener
2.

Godkendelse af referat fra mødet den 15.1.2014.

Fejl i pkt. 3D. Der skal stå : Det halvårlige møde for medarbejdermøde holdes i
Sognehuset onsdag den 5. februar kl.10.00.
3.

Meddelelser:
a. Formanden

Henny har lavet en vejledning til at få regnskaber og budgetter fra brandsoft til
excel.
Ny ansættelseaftale med Kurt for 2014 udarbejdes.
Prioteret budgetønsker for hvert udvalg skal udarbejdes inden 1. april
b. Præsterne

Skolebestyrelsen har haft skole-kirkesamarbejdet på deres dagsordenen, bl.a.
hvornår skal konfirmandundervisningen ligge, og de besluttede et tidspunkt, som ikke
er holdbart for os. Vi har derfor bedt om et møde med skoleleder og
skolebestyrelsesformanden med henvisning til, at der skal være en
dialog omkring hvornår og hvordan undervisningen skal foregå.
Befolkningstallet i Mårslet er stigende. Det er vokset med 172 indbyggere i 2013.
Det kan på sigt få betydning for vores budget som tildeles af provstiet. Dog ikke i
2015.
”Påske uden ord”, som indtil videre er udsat til næste år, har fået afslag på
ansøgning fra folkekirkens udviklingsfond.
c. Medarbejderrepræsentant

Hvilke rettigheder har en medarbejderrepræsentant i forhold til at være til stede
på mødet. Det bliver et punkt på næste møde. Stine er bevilget 2 kurser som skal
afvikles i foråret 2015.
Der har været brandeftersyn, som blev godkendt.
d. Kontaktperson

Forslag om, at private kan have blomster på tomme gravsteder.
Skal det evt. på stormøde i menigheden.
Hvem rydder op efter arrangementer – skal drøftes i sognehusudvalget og der skal
laves en beskrivelse, som er tilgængelig for alle.
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e. Kasserer

Der forhandles om gode renter i vores banker. Vi afventer svar fra banken.
Regnskabsinstruks er undervejs.
4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Robotstøvsuger til Sognehuset

Sognehusudvalget arbejder videre med forslaget.Der kigges på fordele og ulemper.
Det besluttes på næste MR møde.
b. Hensættelser af påskemidler til budget 2015

Der er budgetteret med 50.000 kr til påskeprojektet i 2014. Afslaget fra
Folkekirkens udviklingsfond til ”påske uden ord” har sat os på stand by, så skal vi
bruge dem til et nyt påskeprojekt eller anvende dem til noget andet?
Vi hensætter pengene til efteråret, hvor vi vurderer om der er et nyt projekt eller
et ”hul”, der skal lukkes. Vær opmærksom på, at beløbet evt. skal tænkes ind i
budget 2015.
Vi beslutter at give 10.000 af beløbet til Påskemåltidet her i 2014.
c. Ansøgning fra Åben Himmel om økonomisk støtte

Der er ansøgt mange fonde om tilskud til Åben himmel kirkespillet. Der er afsat
10.000 fra MR.
d. Brug af kirke og Sognehus til Åben Himmel

Brug af huset må gerne finde sted til kirkespillet. Det aftales med personalet at
det ikke kulminerer med andre arrangementer.
Kirkeskibet nedtages under kirkespillet, og skal håndteres meget forsigtigt.
Kirketjeneren vil gerne sørge for at opbevare det og holde øje med det indtil det
hænges op igen. Det vil blive rengjort imens det er nede.
e. Vedtægter til Sognehuset

De tilrettede vedtægter vedtages.
Under pkt. 3 b er der udarbejdet en liste over hvem der kan leje, hvem der kan
låne. Listen ajorføres løbende af sognehusudvalget.
f. Beskrivelse af ”økonomisk analyse”

Formålsskriftet på, hvilke opgaver samt metoder, som udvalget skal arbejde med
for menighedsrådet blev godkendt. Udvalget omkring økonomisk analyse blev udvidet
med Anders.
g. Anskaffelse af flere mikrofoner til kirken

Der indkøbes 1 stk. mikrofon med headsæt så præsterne har hver sit sæt samt 1
alm. Sæt til gæstepræster. Headsættene betales med nogle af pengene fra
påskeprojektet.
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h. Forlængelse af ekstra baby-salmesang

Vi beslutter at den ekstra babysalmesang fortsætter. Betaling for kaffe/the
skal ske første gang - det fastsættes til 200 kr. pr. familie.
i. Udskrivning af faktura

Det blev godkendt at graveren i samarbejde med kirketjeneren fremover udskriver
faktura på lys, blomster mm. ved kirkelige handlinger, samt faktura på
sognehusudlejning.
j. Kursusansøgning fra regnskabsfører

Godkendt
k. Kursusansøgning fra kirketjener

Godkendt
5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

KKU samler alt personale, som har materiale og lign. i kirken, for at drøfte,
hvordan vi kan få plads til det hele, så det ser mere ryddeligt ud.
Det skal vurderes samtidig, hvad vi vil med de tidligere indkøbte klapstole.
Der skal anvendes stole, når der kommer mange i kirken.
Kirkedøren mellem våbenhuset og kirkerummet skal stå åben.
Graveren må gerne kalke kapellet, når hun får tid.
Som udgangspunkt ønsker vi sprøjtefrit på kirkegårdsarealerne og ved sognehuset.
Der er lydproblemer ved store arrangementer i sognehuset – videregivet til sognehus
udvalget.
b. Sognehusudvalg

Ellen er valgt til sognehusudvalget og Hanne til seketær.
Der skal udarbejdes færdigt forslag til gårdspladsen, så det foreslås, at der
nedsættes et gårdspladsudvalg. Der foreligger 1 tilbud, som er klar til at sende til
Provstiet.
I første omgang sættes blomsterkummer og evt. marksten på gårdspladsen.
Der er brug for frivillige til at tage flaget ned nogle aftener. Liste sendes rundt.
c. Præstegårdsudvalg

De forskellige stormskader og de herved væltede træer er der taget hånd om.
d. Kirkeværge

Trådhegn er blevet repareret efter storm.
Materialebåsene er blevet beskadiget under stormen. Det er meldt til forsikringen.
Det bevilgede beløb kan henstå til vi er klar til nye båse.
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e. Aktivitetsudvalg

Kulturcafe om Babettes gæstebud.
Billetter til ”Påske i musik” kan købes nu.
f. Kommunikationsudvalg

Intet
g. Kirkerenoveringsudvalg

Intet
h. Økonomisk analyse udvalg

Ønske om en bedre, mere detaljeret opdeling af budgettet.
6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde

Kirkesyn kl. 15’00 (Husk deadline for budgetønsker er 1. april 2014)
Ønske om at betaling med kontanter for gravsteder o.l. ikke kan forekomme
p.gr.a. stort administrativt arbejde.
Der er et ønske fra medarbejderne om at MR drøfter standarden i forbindelse med
oprydning/rengøring efter aktiviteter i Sognehuset.
Deltagelse af medarbejderrepræsentant under behandling af kursusansøgninger.
Kontantbetaling for gravsteder.
Menighedsmødet – tidspunkt, indhold mv.
7. Eventuelt

Hvis man ønsker et tema drøftet, vil det som udgangspunkt være godt at sende et oplæg rundt til
medlemmerne og få det på som punkt på dagsordenen.

Kaffe: Else Svendsen
Referent: Keld

Sang: Anders

