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Menighedsrådsmødet onsdag d. 12.oktober, 2016 kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Afbud: Kirsten Schmidt Nielsen, Keld Schmidt-Møller.
Suppl: Torben Pedersen
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 14.9.2016

3.

Meddelelser:

Punkt 4 K: udsættes.

Helligtrekongerstræf er den 8.1.2017.

a. Formanden

Vi har fået en henvendelse fra en nabo mhp. træer der generer.
René tager kontakt til naboen.

b. Præsterne
Intet

c. Medarbejderrepræsentant
Intet

d. Kontaktperson
Intet

e. Kasserer
Vi har haft møde med regnskabskontoret omkring samarbejde og
lavet en aftale om det videre forløb.
Man skal huske at afleverer underskrevne bonner ved indkøb med
kontokort.
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4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Kvartalsrapport

Kvartalsrapport gennemgås og der skal flyttes nogle beløb mellem
kontiene, men ellers er rapporten godkendt.

b. Menighedsrådsvalg
Beslutningsprotokol udfyldt og underskrevet.

c. Webredaktør til Kirkens hjemmeside
Vi spørger om kirke- og kulturmedarbejderen vil varetage jobbet.

d. Påskemåltid 2017
Menighedsrådet synes vi skal holde traditionen i ave.

e. Kirkerenovering
1. Forslag om niveau frit gulv helt op i koret
Udvalget synes at det en god løsning efter at have set det i andre kirker.
Det giver mere plads og mulighed for at kørestole kan komme helt op.
Godkendt.
2. Flytning af døbefont til midt i korbuen
Udvalget tilslutter sig forslaget, som er nyt i forhold til skitseforslag.
Godkendt
3. Kalkning af væg i våbenhus ind mod kirken.
Efter at have hørt mange reaktioner fra menighedsråd, kirkegængere og andre
interesserede, konkluderer vi at væggen ikke skal kalkes, og at det kan gøres senere.
Udvalget fastholder at vi bevarer væggen som den ser ud i dag.
4. Hvælvet loft i våbenhus, kaldet tøndehvælv.
Der er kommet forslag om åben tagstol, som dog ikke ser ud til at være muligt.
Der er kigget efter andre forslag, men ikke fundet andre konkrete muligheder.
Udvalget har tilsluttet sig forslaget, indtil andet evt. findes.
Godkendt
5. Nye bænke med udtræk.
Udvalget ønsker nye bænke i lettere udtryk med god siddekomfort, mulighed for
udtræksbænke, samt varme under bænkene.
Godkendt
6. Ny belysning
Udvalget tilslutter sig forslag om ny belysning med nye lysekroner.
De to store flyttes ned til orglet og placeres så man stadig har udsyn til orglet.
Vi beslutter os for ny belysning i kirken også nede ved orglet.
Vi lader udvalget om at vælge belysning i våbenhuset.
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7. Nyt varmeanlæg
Der ønskes nyt varmeanlæg til at supplere nuværende. Fjernvarme bibeholdes.
Det tænkes varme under bænke og evt. varme i gulv under podier eller teglgulv
Der placeres mere varme i tårnrum og varme i kor.
Godkendt
8. Knæfald ændres.
Der bygges nyt knæfald med lidt større højde og med samme skrå vinkel.
Dette giver en god højde i forhold til niveau indenfor knæfald, hvor hele
arealet hæves. Der monteres varme i knæfald om muligt .

Godkendt.
9. Gulv i kirkeskibet, teglgulv eller podier underbænke.

Første oplæg til gulv var et valg mellem marmorgulv, teglgulv og træpodier under bænke.
Valget faldt på lyst teglgulv i hele kirken.
Efterfølgende har arkitekten, med skitseforslag fra 4. maj 2016, vist muligheden for podier
under bænke og teglgulv i resten af kirken.
Arkitekten foreslår podier for at få et flot udtryk, for at få varmeslanger frem og for at
udtræksbænke får den rigtige højde.
Kgl. Bygn. Inspektør foretrækker podier fordi det giver et fint udtryk. Nationalmus. enig.
Varme- Energi- og Klimakonsulent ønsker mineralsk gulv af hensyn til skimmelsvamp.
Dette kan imødegås med varme under trægulv fremhæver Kgl. Bygn. Inspektør.
Der skal tages stilling til hvilket forslag arkitekten skal arbejde videre med.
Podier under bænke og teglgulv i resten.
Teglgulv i hele kirken
Podier under bænke i niveau med teglgulv.
A :Podier under bænke og teglgulv i resten af kirken. Der foreslås et podie af Douglas fyrre planke,
måske 8 cm høj
Fordele:
Et flot udtryk med bænke hævet. Varmt og trygt at gå ind i det rum med podie. Bænke bliver hævet 8 cm og
dermed får udtræksbænke samme højde over teglgulv ude på gangen.
Mulighed for varme under trægulvet. Nem at vedligeholde. Tidløst.
Ulempe:
Tilgængelighed. Der bliver kant op til bænke. Rengøring ude af niveau.
B: Teglgulv i hele skibet
Fordele:
Et flot udtryk med teglgulv fra væg til væg. Kunne blive det gulv der har ligget tidl. Ingen risiko for
skimmelsvamp. Nem at vedligeholde. Tidløst. Slidstærkt.
Ulemper:
Koldt at ligge på. Planke på langs til at fastgøre bænke. Udtræksbænke bliver for lave at sidde på.
Lem i gulv til installationer kræver mere plads.
C: Podier under bænke i plan med teglgulv i resten af kirken.
Fordele
Plant gulv, et flot udtryk.
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Ulemper:
Udtræksbænke bliver for lave at sidde på. Der skal graves dybere for at få plads til varmeslanger og evt.
gulvvarme.
Erik indkalder til et møde med arkitekten og ingeniøren.

f. Lønforhandling (lukket punkt)
Behandlet.

g. Økonomisk støtte til PREP og Kirke Care
Det besluttes at give et beløb som svarer til 1 kr. pr. indbygger.
Sekretæren giver besked til Folkekirkesamvirket.

h. Udbedringer i præstebolig

Der er kommet et oplæg efter provstesyn om udbedring i præsteboligen og det videresendes til provstiet.
Vi ihverksætter opsætning af hæk og placeringen drøftes
mellem præstegårdsudvalget og sognehusvalget.

i. Medlem af kirkegårdskultur
Vedtaget.

j. Førstehjælpskursus for medarbejdere
Bevilliges incl. frokost.

k. Vikartakster for kirkesanger
Udsættes

l.

Ansøgning om stiftskursus, Aarhus syd

Bevilliges.

m. Nyt fra MR til Mårsletbladet.
Nyt om kirkerenovering. (Erik)
Julens aktiviteter aftales i samarbejde med præsterne.

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet
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b. Præstegårdsudvalg
Intet

c. Sognehusudvalg
Der er fortsat problemer med den grå foldedør som er
lavet midlertidig, vi afventer at den laves yderligere.
Lyddøren i rum 5 skulle være i orden nu.

d. Kirkeværge
Intet

e. Aktivitetsudvalg
Der er indkaldt til møde den 3.11. vedr. Helligtrekongerstræf.

f. Kommunikationsudvalg
Der afholdes møde i januar måned.

g. Kirkerenoveringsudvalg
Med hensyn til brug af andre kirker under renoveringen:
Vores kordegn aftaler med nabokirkerne om datoer og bemandingen
aftales med menighedsrådet senere.

6. Eventuelt

Fotografering af det nye menighedsråd foretages ved det konstituerende møde ved
fotograf Jørgen Lauritsen.
Konstitueret møde afholdes den 25.10. kl. 19.00.

7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde
Punkt 4: Vikartakster for kirkesanger.
Renovering eller flytning af fyrkælder i kirken.
Personalehåndbog

Kaffe:
Sang:
Referat:

Else S.
Else K.
Keld

