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Menighedsrådsmødet onsdag d. 21. marts 2018, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Tilstede: Else Kjemtrup, Else Svendsen, Torben Pedersen, Erik Lund Sørensen, Ellen Albæk,
Susanne Lauritsen, René Lunderskov, Signe Kølbæk Høg, Anders Kristoffersen,
Kirsten Schmidt-Nielsen, Anne Marie Dalsgaard, Gunnar Kasper Hansen.

Afbud:
1.

Arne Andersen

Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse: 4 m: Godkendelse af regnskab for 2017.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 21.2.2018
Godkendt

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Vi er blevet kontaktet af fælles kirkegårdskontoret og tilbudt samarbejde.
Formanden har været i dialog med skolen og forældre omkring parkering ved
Sognehuset.

b. Præsterne
Påskespillet er godt i gang.

c. Kontaktpersoner
Referat fra medarbejdermødet er sendt rundt.

d. Medarbejderrepræsentant
Intet

e. Kasseren
Budgetmøde er den 16. maj kl. 19.00
Deadline for indsendelse af ønsker indsendes af budgetansvarlig til kasseren
senest den 2. maj.
Anlægsønsker indsendes til kasseren senest den 1. april.
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f. Kirkeværge
Intet

4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Ansøgning om støtte til ”PREP-kursus”
Det besluttes at støtte PREP med 2500 kr.

b. Parkeringsforhold ved Sognehuset
Vi har drøftet parkeringsforholdene og vi overvejer at sætte skilt op
hvor der står ”forbeholdt ærinde til sognehus og præstebolig”

c. Opfølgning på temadag med Landsforeningen
Vi skal være opmærksomme på referat mht. lukkede punkter.
Vi skal være opmærksomme på beslutninger i udvalg og menighedsråd.
Vi forsætter hidtidig procedure med to kontaktpersoner og er opmærksomme på
at det kan være i uoverensstemmelse med gældende regler.

d. Temadag om kommunikation
Der nedsættes et udvalg: René Lunderskov, Erik Lund Sørensen,
Signe K. Høg, Susanne Lauritsen.
Vi foreslår et møde den 14. sept. eller 21. sept., men aftaler nærmere.

e. Gudstjenester under kirkerenovering
Vi gennemgår referatet fra 1. møde vedr. gudstjenester under kirkerenoveringen.
Vi beslutter at der ikke kan afholdes mindekaffe i sognehuset under
kirkerenoveringen.
Vi tilbyder kirkebil fra Mårslet til Tiset kirke, uden tilmelding.
Vi forventer at kirkebetjeningen følger med fra Mårslet ved lån af nabokirker.
Vi spørger frivillige om hjælp til oprydning efter gudstjenester i Sognehuset.

f. OK18 - varsling og nødberedskab
Vi følger opdaterede vejledninger omkring lockout.

g. Dato og udvalg til studietur
Dato: 2. september. Udvalg: Else Kjemtrup, Signe K. Høg.
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h. Besøgstjeneste
Vi arbejder videre med at finde en frivillig koordinator. Vi lægger
et økonomiforslag til budgetmødet.

i. Salg af kirkebænke.
Udvalget tager sig af hvordan det skal foregå og hvad prisen skal være.

Farve på nye kirkebænke.

Vi tager den mørkeste farve af de to blå.

j. Kursusansøgninger (lukket punkt)
Begge kurser bevilliget.
Vi henstiller til at man i selve kursusansøgningen angiver den fulde
pris incl. kørsel og forplejning.

k. Ordination og indsættelse af ny præst
Ordinationen er den 31.5.
Indsættelse den 3.6. kl. 14.
Aktivitetsudvalget står for det praktiske.

l. Nyt fra MR til Mårslet Bladet
Vedr. PREPP kurser. Johanne spørges om hun vil lave et indlæg.
Parkeringsforhold ved Sognehuset.
Besøgstjenesten
Salg af kirkebænke.
Ordination og indsættelse af ny præst.

m. Godkendelse af regnskab for 2017.
Da vi endnu ikke har modtaget endelig regnskab 2017 til godkendelse udskydes dette
til menighedsrådsmødet den 11. april.

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Der har været holdt møde vedr. kirkediget, sammen med Nationalmuseet.

b. Præstegårdsudvalg
De store træer i præstegårdshaven skulle gerne fælles inden konfirmationerne.
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c. Sognehusudvalg
Flaglisten sendes rundt. Der mangler stadigvæk frivillige.

d. Kommunikationsudvalg
Intet

e. Kirkerenoveringsudvalg
Intet

f. Aktivitetsudvalg
Påskemåltidet gik godt.

6. Eventuelt
Jørgen Lauritsen tager foto af kirken den 16. april.
Kirkerenoveringsudvalget arbejder videre omkring kunst.

7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde den 11.april 2018
Fredagsspisning, økonomi
Klokkeringning søndag
Budgetmøde
Dåbstiltag

Kaffe: Else K.
Sang: Else S.

