MÅRSLET MENIGHEDSRÅD
Side 291
Menighedsrådsmødet onsdag d. 19. april 2017 kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Afbud: Johanne
Tilhører: Jørgen Lauritsen
1.

Godkendelse af dagsorden.
Punkt k: Kursusansøgning

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 8.3.2017.
Referat godkendt

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Personalehåndbogen udskydes til september.
Brev sendt til Søndre provsti om opnormering af præstetimer ved
ved Mårslet kirke.

b. Præsterne
Oplyser at der er flere og flere forespørgsler og behov for besøgsvenner.
Vi tager tilbud hjem på salmebøger med noder.

c. Medarbejderrepræsentant
Afbud

d. Kontaktperson
Medarbejderrepræsentanten har ikke mulighed for at deltage
grundet arbejdsopgaver.

e. Kasserer
Regnskabsinstruktion er udarbejdet og underskrevet.
Vi har fået en foreløbig ligning på kr. 3.245.600
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4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Godkendelse af endelig regnskab 20
Mårslet sogns Menighedsråd, CVR-nr. 46239628, Regnskab 2016,
afleveret den 18.4. kl. 17’28.
b. Godkendelse af momsprocent
Godkendt.
c. Økonomi og projekter
Vi afsætter kr. 100.000 til færdiggørelse af forhaven og afventer
ansøgning hos PU for afgørelsen.
d. Tilknytningskrav for brudepar
Det besluttes at vi kun afholder bryllupper for folk der har
tilknytningskrav til Mårslet.
Dvs. folk der er døbt, konfirmeret og bosiddende i Mårslet
eller forældre der er bosiddende i Mårslet.
e. Menighedsmøde
Dato afsat til den 20.9. kl. 19.30.
FU vil på deres næste møde lave forslag til tema og opslag.
f. Kirkerenovering
Vi fastholder at få udtræksbænke på trods af lav højde.
Vi gemmer 2 af de gamle stole og resten sælges på auktion.
Vedr. lydanlæg, monitor osv. lægges det til udvalget.
Vedr. udgifter til flytning af varmeveksler skal vi ud at søge nogle
flere fonde.
Vedr. fotodokumentation er det aftalt at Jørgen Lauritsen
påtager sig opgaven.
Vi opdaterer løbende tidsplanen i forhold til lukning før hvert FU og
MR møde i samarbejde med arkitekten.
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g. Grøn kirke
Udvalgene får kigget deres områder igennem og Kasper er
kontaktperson.

h. Ansættelse af gravermedhjælper
Gravermedhjælperen har meddelt at hun ikke kommer tilbage og vi
fastansætter gravermedhjælper vikar.
i. Afslutning for Mette Maria
Mette Maria ophører som præst ved Mårslet kirke og vi planlægger
en afsked reception for hende.
j. Nyt fra MR til Mårslet bladet
Gravermedhjælper som er stoppet. (formanden)
Menighedsmøde 20.9. kl. 19’30. (formanden)
Vielse i Mårslet kirke (sognepræsten)
k. Kursusansøgning.
Bevilliges.
5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Dåbsfadet er utæt og skal til vurdering.
Udvalget omprioriterer 15.000 til kirkegårdskonsulenten.
b. Præstegårdsudvalg
Intet
c. Sognehusudvalg
Det besluttes at igangsætte maling af gavlvæggen.
d. Kirkeværge
Intet
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e. Aktivitetsudvalg
Møde afholdes i næste uge.
f. Kommunikationsudvalg
Møde afholdes den 6.6.
g. Kirkerenoveringsudvalg
Intet

6. Eventuelt
Kirke- og kulturmedarbejderen har fået nyt telefonnummer 40224076.
Opstilling af fotoudstyr til konfirmandfotograferingen.
7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde
Tidsplan for lukning af kirken
Afsked for Mette Maria
Emner til menighedsmødet.
Dato for studietur og udvalg.

Kaffe Else K.
Sang Ellen

