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Menighedsrådsmødet onsdag d. 11. januar 2017 kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Afbud:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 6.12.2016
4d:Sognehusudvalg: Rettes til Else Svendsen.
Kontaktperson: Rettes til: udarbejder ferieplan inden 1.3. og skal være
kontaktpersonen i hænde inden den 1.2.

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Den 1. februar er der velkomstmøde til nye i MR. og den 2. marts
er der et møde om kirkens kommunikation, hvordan?
b. Præsterne
Det er en travl tid.
Der planlægges forældremøde for konfirmanderne.
c. Medarbejderrepræsentant
Medarbejderne holder førstehjælpskursus den 3. februar.
Hvis der er ledige pladser sendes der besked rundt til MR.
d. Kontaktperson
Grundet pladsmangel til organistens noder og MR materialer beslutter
vi at åbne arkivet for personale og MR.
Ved vikar bestilling aftales det med kontaktpersonen.
e. Kasserer
Der er afholdt møde med regnskabskontoret.
Der orienteres om regnskabsafslutning 2016.
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4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Godkendelse af revisionsprotokollen
Revisionsprotokollat godkendt og underskrevet.
b. Flagliste
Flaglisten sendes rundt, til udfyldelse.
c. Sommerlukket uge 29+30
Det besluttes at lukke i uge 29 og 30 og vi henviser på
hjemmesiden og i Mårslet Bladet.
d. Stigende dåbstal
Vi tilbyder lørdagsdåb på udvalgte lørdage hvor der er planlagt
bryllup i forvejen.
Vi tilstræber at holde dåbsfri gudstjenester første søndag i måneden.
e. Begravelser og bisættelser
Vi forsøger at udvide tider for begravelser og bisættelser i en
forsøgsperiode med evt. vikar dækning.
f. Fastsættelser af tider for højmesser
Vi har drøftet punktet og afventer officiel henvendelse fra
Provstiet.
g. Antal personer i kirken
Kirke- og kirkegårdsudvalget undersøger hvor mange personer
kirken er godkendt til og indtil da er det kirketjeneren i samråd
med præsten, der bestemmer hvor mange der må lukkes ind.
Punktet tages op igen når vi har svaret.
h. Kursusansøgning
Kurset er bevilliget.
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i. TDC Scale
Vi nedsætter et udvalg der arbejder videre med sagen.
j. Nyt fra MR til Mårslet Bladet
Parkeringsforhold ved Sognehuset: Erik Lund Sørensen og Else
Kjemtrup.
Påskemåltidet: Aktivitetsudvalget.
5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet
b. Præstegårdsudvalg
Intet
c. Sognehusudvalg
Referat er sendt rundt.
Der kommer sensor i gangen som skal have lang tændetid og vi
sætter LED lys på toiletterne uden sensor.
d. Kirkeværge
Der har været stormskader som dækkes af forsikringen.
e. Aktivitetsudvalg
Else Svendsen går ind i udvalget.
f. Kommunikationsudvalg
Der afholdes møde den 31.1.
g. Kirkerenoveringsudvalg
Vi har fået skitseforslag fremsendt til os til godkendelse.
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Vi fremsender forslag om sløjfning af fyrkælderen til
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provstiudvalget.
6. Eventuelt

7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde
Personalehåndbog
Velsignelse ved gudstjenester med skolen
Dåbsfolder eller ej

Kaffe: Erik
Sang: Else K.

