Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.
Afbud: Jette Rosenberg Christiansen, Susanne Lauritsen
Tilstede: Rakel Yde, Knud Lunderskov, Keld Schmidt Møller, Anders Kristoffersen Hanne
Davidsen, Else Svendsen, Else Kjemtrup. Henny Bauning, Erik Lund Sørensen, Mogens Eskildsen,
René T. Lunderskov

Referat:
Menighedsrådsmødet onsdag d. 10. marts 2010, kl. 19.00 i Sognehuset.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra d. 9. februar 2010.
Rakel deltog ikke som skrevet.
3. Meddelelser:
a.

Formanden.
Postliste gennemgået.

b.

Præsterne.
Gert Teisen har doneret et honorar for artikel til Mårslet Kirke. Der overvejes at
købe et billede til sognehuset.

c.

Medarbejderrepræsentant
Intet nyt.

d.

Kontaktperson.
Referat sendt rundt fra medarbejdermødet.

e.

Regnskabsfører
-Der er kommet afslag på momsfritagelse af entre indtægter til kirkekoncert.
-Medarbejdere og udvalg skal indsende ønsker til budget forslag 2011 til
regnskabsfører senest 1. april 2010.
Budgetmøde er sat til onsdag den 21. 4.2010 kl 19.00.

f.

Sogneindsamling
Der blev indsamlet kr. 40.934. Et fantastisk flot stykke arbejde.
Tak til Knud, alle hjælpere og indsamlere for indsatsen.

4. Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer. Herunder godkendelse af kvartalsrapport og årsregnskab
Årsregnskabet blev uddelt, gennemgået og underskrevet.
Kvartal rapport blev underskrevet.

b.

Oplæg til samarbejdsaftale fra Provstiudvalg (bilag 1)
Vi er positive over for forslaget men stiller os skeptiske over for at der mangler en
nærmere beskrivelse af de økonomiske forhold og konsekvenser i oplægget.
Erik sender de drøftede bemærkninger videre til Provstiudvalget.

c.

Konfirmandundervisning af 4 hold efterår 2010 / præstebetjening fremover
Hanne og Erik sender en forespørgsel til Provsten om ekstrabevilling på en 50%
præst fra 2011.
Hanne undersøger hvad det vil koste med en konfirmand lærer til efteråret 2010.
Herefter kommer punktet på til næste MR møde som drøftelse.

d.

Salmebøger – ny indbinding frem for nyindkøb (indbinding kr. 160)
Kirke og kirkegårdsudvalget undersøger nærmere og beslutter hvor mange der skal
sendes ind.

e.

Sognegården – udnyttelse af lokaler og depoter
MR giver bemyndelse til udvalget til at i samarbejde med medarbejdere og brugere
af huset laver et oplæg til bedre udnyttelse af lokalerne.

f.

Aflysning af gudstjenester i sommertiden
Der vedtages at gudstjenesterne den 6. juni, 4. juli og 1. august holder vi
gudstjenestefri og henviser til nabo kirkerne. Dette ud fra at der komme få
kirkegængere på disse tider.

g.

Kursusansøgning fra organist og graver
Kurset til organist bevilges. Der bevilges ingen erstatningsfridag for mandag den
17. maj.
Kurset til graver bevilget. Else K. deltager også.

5. Meddelelser fra udvalgene:
a.

b.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Inga har forespurgt om en
telefon med mulighed for 2
simkort. René undersøger de
skattemæssige konsekvenser
herom.
Omkring bevaringsværdige
gravsteder undersøger Else K.
nærmere til næste møde.
Sognehusudvalg.
En påmindelse på at MR
sørger for at ajourføre alle

håndværkerlister.
c.

Præstegårdsudvalg.
Der er indkøbt ny
vaskemaskine i præsteboligen.

d.

Kirkeværge.
Intet nyt.
Aktivitetsudvalg.
Berlin turen er fuld booket.

e.

f.

Bladudvalg.
Intet nyt

Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. d. 14. april 2010.
Konfirmandlærer efteråret 2010.
Kort over bevaringsværdige gravminder.
Pris for legatgravsteder.
Erhvervs og vedligeholdelse af kunst til Kirke og sognehus konto

6. Eventuelt.
Næste møde:

Kaffe: Keld

Sang: René
Ref. René

