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Menighedsrådsmødet onsdag d. 11. april 2018 kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Afbud: Anne Marie Dalsgaard, Arne Andersen
1.

Godkendelse af dagsorden.
4e: udskydes til næste gang
4i: Kirkerenovering og prioritering af besparelser.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 21.3.2018
Referat godkendt

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Der er indberettet til Århus modellen for kirkelig ligning.

b. Præsterne
Vi har haft provstelig tilsyn af kirkebøgerne og der var stor tilfredshed.
Under kirkerenoveringen tilbyder vi dåb i Sognehuset, alternativt i en nabo kirke.
Planlægning af konfirmander 2018/19 med henblik på indskrivning og fordeling.

c. Kontaktpersoner
Intet

d. Medarbejderrepræsentant
Intet

e. Kasserer
Budgetønsker for 2019 skal være kasseren i hænde senest den 2.5.

f. Kirkeværge
Intet

4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Godkendelse af regnskab 2017
Regnskabet gennemgået og godkendt.

b. Økonomi omkring fredagsspisning
Vi beslutter at fredagsspisning fremover ikke afvikles i menighedsrådets regi.

MÅRSLET MENIGHEDSRÅD
Side 326

c. Klokkeringning om morgenen før højmesser
Vi beslutter at klokkeringning slås fra om morgenen, på søn- og helligdage.
Vi ser nærmere på klokkeregulativet når vi genåbner kirken igen efter renoveringen.

d. OK 18 – varsling og nødberedskab
Vi laver nødberedskab når vi kender til omfanget.

e. Dåbstiltag
Udskydes

f. Ansøgning fra litteraturkredsen
Grundet kirkerenoveringen tilbyder vi ekstra litteraturkreds foråret 2019, efter
kirkerenoveringen.

g. Kursusansøgninger
Begge kurser er bevilliget.

h. Kirkerenovering og prioritering af besparelser.
De overslag der er kommet ind skal prioriteres, der holdes møde med arkitekterne og vi
finder en afklaring.

i. Nyt fra MR til Mårslet bladet
Intet

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Forundersøgelse af syd diget igangsættes snarest.

b. Præstegårdsudvalg
I morgen påbegyndes træfældning i haven.

c. Sognehusudvalg
Flaglisten sendes rundt. Der er stadigvæk nogle dage der ikke er besatte.

d. Kommunikationsudvalg
Møde snarest

e. Kirkerenoveringsudvalg
Intet

MÅRSLET MENIGHEDSRÅD
f. Aktivitetsudvalg
Intet

6. Eventuelt
Vagt ved konfirmantionerne:
Den 22.4. våbenhuset Else K, parkeringsvagt: Niels Albæk
Den 27.4. våbenhuset René, parkeringsvagt: mangler
Den 29.4. våbenhuset Kirsten, parkeringsvagt Erik.

7. Dagsordenspunkter til næste møde den 9. maj, 2018
Dåbstiltag

Kaffe: Kirsten
Sang: Else K.
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