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Menighedsrådsmødet onsdag d. 10. maj 2017 kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Afbud: Kirsten Schmidt Nielsen
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 19.4.2017
Godkendt

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Vi mangler svar fra skolen omkring tidspunktet for
konfirmandundervisning 2017/2018

b. Præsterne
Formændene for udvalgene bedes udfylde kalender for aktiviteter til Kasper.

c. Medarbejderrepræsentant
Intet

d. Kontaktperson
Gravermedhjælper fastansat pr. 1. maj.

e. Kasserer
Vi har modtaget kvartalsrapporten og vi gennemgår den næste gang.
Budgetforslag 2018 er udleveret som forberedelse til budgetmøde den 17.5.

4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Tidsplan for lukning af kirken
Det besluttes at lukke kirken efter konfirmationerne 2018.
Vi forventer at kunne genindvie kirken i starten af december.
Vi har fået rapport omkring døbefonten og forslag til AV udstyr.
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b. Emner til Menighedsmødet den 20.9.2017.
Kirkerenovering.
Ny alter udsmykning
Økonomi
Ved næste FU møde laves en dagsorden.

c. Dato og nedsættelse af udvalg til studieturen
Dato for studieturen er søndag den 3.9.
Udvalg: Signe, Else K., Kasper.

d. Afsked med Mette Maria
Dato er afsat til onsdag den 30. august.
Aktivitetsudvalget står for arrangementet.

e. Opfølgning på dialogmødet
Lukket punkt

f. Placering af begravelser
Vi beslutter at præsterne planlægger kirkelige handlinger udenfor rådighed og
rammetid, såfremt det bliver nødvendigt.

g. Nyt fra MR til Mårslet bladet
Dato for menighedsmøde (formanden)
Kirkerenoveringen (næstformanden)

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Det besluttes at bestille 4 salmebøger á 296 kr. stk.

b. Præstegårdsudvalg
Vi har igangsat renovering efter vandskade og starter indvendig den 29.5. og
udvendig i uge 24.
I forbindelse med det udvendige arbejde bliver der adgang til
toiletterne i sognehuset. Håndværkerne får udleveret en nøgle.
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c. Sognehusudvalg
Vi mangler frivillige til at tage flaget ned Kr. Himmelfartsdag og Pinsedag.

d. Kirkeværge
Intet

e. Aktivitetsudvalg
Ny formand er kirke- og kulturmedarbejderen.

f. Kommunikationsudvalg
Møde afholdes den 23.5.

g. Kirkerenoveringsudvalg
Vi får besøg af to firmaer omkring audio og video i kirken.
Ligeledes aftales møde omkring alterudsmykningen.

6. Eventuelt

7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde
Beslutning på afsluttende budgetsamråd den 5. sept.
Fælles møde MR og ansatte
Opfølgning på dialogmødet.
Friluftsgudstjeneste
Kvartalsrapport
Godkendelse af budget.

Kaffe Formanden inviterer til kaffe.
Sang

