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Referat:
Tilstede:
Erik Lund Sørensen, Anders Kristoffersen, Signe Høg, Kirsten Schmidt-Nielsen, Arne Andersen,
Ellen Albæk, Else Svendsen, René Lunderskov, Kasper Hansen, Else Kjemtrup, Anne-Marie
Dalsgaard.
Afbud: Susanne Lauritsen, Torben Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra den 13.09.2017
Referatet godkendt.
3. Meddelelser:
a.

Formanden
i. Opnormering af præstestillingen så den fremover bliver en 75% stilling.
Provsten har sendt forløbsplan for ansættelsen. Formanden sender
planen rundt til menighedsrådet.
Den 3. januar kl. 16.30 afholdes møde mellem menighedsråd og Provsten
omkring ansættelsen.
ii. Kaspers stilling er blevet forlænget til 30. april 2018.
iii. Der kommer nyt lønsystem fra KMD. Formanden har været i dialog
herom med regnskabsføreren i Provstiet.

b.

Præsterne
i. De nye konfirmandhold er kommet godt fra start. Næste hold starter
efter efterårsferien.
ii. Der har været stor interesse ved opstartsmødet om at strikke de nye
dåbsklude.

c.

Medarbejderrepræsentant
i. Medarbejderne har valgt Anne-Marie som medarbejderrepræsentant.

d.

Kontaktperson
Intet nyt.

e.

Kasserer
Intet nyt.
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4. Til vedtagelse / beslutning
a.

Budget 2018 – Endelig vedtagelse efter tildelt ligning.
Kassereren sender det endelige budget rundt til menighedsrådet og punktet
kommer på næste menighedsrådsmøde.

b.

Beslutninger om samarbejde i Århus Søndre Provsti
Aftale for udmøntning og forvaltning for…
-

Fælles anlægspulje (bilag 2a)
Mårslet menighedsråd godkender aftale om fælles anlægspulje i
Provstiet.

-

Pulje til lokal efteruddannelse (bilag 2b)
Mårslet menighedsråd godkender aftalen om lokal efteruddannelse.

-

Pulje til forkyndelse (bilag 2c)
Mårslet menighedsråd godkender aftale om fælles anlægspulje ifht.
dåbstiltag.

Punkterne er uddybning af Bilag 1 fra 2017.08.16
Punkterne er vedtaget på indledende budgetsamråd i foråret og skal vedtages
af MR.
c.

Høstgudstjeneste – Evaluering af form og indhold.
- Vi planlægger at høstgudstjeneste fremover ligger så vidt muligt den 1.
søndag i oktober og vi planlægger én gudstjeneste uden dåb.
- Det kunne være en god idé at involvere børneklubberne til pyntning i
Sognehus o.a.
- Menighedsrådet og aktivitetsudvalget drøfter hvordan vi kan inddrage
andre/nye aktiviteter i stedet for den nuværende auktion?
Blomsterbinding, halmkirke etc. Det er vigtig med inddragelse af både
aktivitetsudvalget og menighedsrådet.

d.

Medarbejdermøde – Referat rundsendt
Mægling, dialogmøde, temamøde 1 og 2, opsamling og videre tiltag
Der er ønske fra medarbejderne om mere opfølgning/evaluering fra vores
dialogmøde.
Menighedsrådet ønsker konkrete tilbagemeldinger fra hver medarbejder.
Formanden indkalder dem til individuelle drøftelser.

e.
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f.

Menighedsmøde – nye tiltag
Besøgstjeneste
Der blev drøftet at opstart af besøgstjeneste er en stor opgaven, som
kræver en koordinator til at lede arbejdet.
Dette har vi ikke ressourcer til i medarbejderflokken, derfor vil vi ikke
starte nogen organiseret besøgstjeneste op, men drøfte det igen på et
senere tidspunkt.
-

Mandeklub
Menighedsrådet ønsker en nærmere beskrivelse af initiativet for senere
drøftelse.

Nyt fra MR til Mårsletbladet
Hvilke nyheder skal vi have i næste nummer af Mårslet bladet?
-”Besøgstjeneste” i februar nummeret (SH)
5. Meddelelser fra udvalgene
a.

Kirke-og kirkegårdsudvalg

e.

Ny kistevogn leveres den 12/ 10.17

b.

Præstegårdsudvalg

Aktivitetsudvalg
Der er møde i udvalget den 14. november.

f.

Kommunikationsudvalg
Intet nyt.

c.

d.

Sognehus udvalg

g.

Kirkerenoveringsudvalg

-Huller i gårdsplads repareres.

Budgettet for kirkerenovering stiger – vi

-Vinduer males senest til foråret.

søger fondsmidler for dækning af disse.

Kirkeværge
-2 vinduer skal skiftes i Sognehuset.
-Kirkeværgen deltager i ERFA-møde
i Søndre Provsti.

6. Eventuelt
Dato for nyt temamøde planlægges snarest og meldes ud til menighedsrådet og
personalet.
7. Dagsordenspunkter til næste møde den. 15. november 2017
Næste FU er den 1. november k. 17.00
-

Budget 2018 – endelig vedtagelse.
Valg til Formand, næstformand, kassere og kontaktperson
Fastsættelse af datoer for MR-møder 2018
Godkendelse af kvartalsrapport.

Kaffe: Ellen
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