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Menighedsrådsmødet onsdag d. 14. juni, 2017 kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Afbud: Arne Andersen
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 10.5.2017
Referat godkendt.

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Vi arbejder med betænkning 1567 om fremtidig
menighedsrådsvalg.
b. Præsterne
Der har igen været møde med skolen og vi har planlagt 2018.
Vi skal være opmærksomme på weekend arrangementer jævnfør
sognehus vedtægter.
c. Kontaktperson
Kursusansøgning bevilliget.
d. Kasserer
Der har været møde mellem kasseren og regnskabskontoret
omkring fordeling af løn mellem formål 2019.

4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Endelig godkendelse af budget 2018
Budget godkendt.
Mårslet Sogns Menighedsråd, CVR nr. 46239628, budget 2018,
Bidrag budget afleveret den 14.6.2017 kl. 14:29.
b. Godkendelse af kvartalsrapporten
Kvartalsrapport godkendt og underskrevet.
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c. Friluftsgudstjeneste i Bomgaardshaven
Kasper og Ellen arbejder videre med opgavefordeling.
d. Ny katafalk med motor (bilag 1)
Kirke- og kirkegårdsudvalget arbejder videre med sagen og
får tilbud hjem. Vi er i drøftelse med kasseren om indkøb.
e. Ny kopimaskine til Sognehuset (bilag 2)
Vi har fået et tilbud hjem og vi har fået vurderet vores nuværende
kopimaskine til at være funktionsdygtig. Trådløs udskrivning driller og
vi prøver at sætte et kabel til den bærbare computer.
f. Opfølgning på dialogmødet
Vi afholder fælles temadage for personale og menighedsråd.
Fredag den 25.8. og 29.9., begge dage kl. 14’30-17’30, vi slutter
af med fælles spisning.
Vi nedsætter et udvalg til planlægning og afholder planlægningsmøde
den 22.6. kl. 19.
Udvalget består af René, Susanne, Signe. Vi vil gerne have en
personalerepræsentant med. Kontaktpersonen afklarer hvem der vil
deltage fra personalet.
g. Retningslinjer for lukkede punkter til MR-møderne
Vi har drøftet lukkede punkter og vi indskærper i forhold til
reglerne.
h. Lukket punkt
i. Nyt fra MR til Mårslet Bladet
Beskrivelse af menighedsmødet (formanden)
5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet
b. Præstegårdsudvalg
Udbedring af skaderne er begyndt.
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c. Sognehusudvalg
Der er møde med VVS manden i morgen.
Nøglelås til fordøren bestilles.
d. Kirkeværge
Intet
e. Aktivitetsudvalg
Intet
f. Kommunikationsudvalg
Intet
g. Kirkerenoveringsudvalg
Intet
6. Eventuelt
7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde den 16. august, 2017.
Opfølgning på beslutning til budgetsamrådsmøde den 5. september.
Menighedsrådsvalg i fremtiden
Præsentation af studiedagene.
Kaffe
Sang
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