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Referat fra menighedsrådsmødet onsdag d. 18. maj 2011, kl. 19.00 i Sognehuset
Afbud: Susanne og Mette Maria
Tilstede: MR samt Anne Marie (medarbejderrep.)

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra d. 27. april 2011
Godkendt og underskrevet
3. Meddelelser:
a.

Formanden
Postlisten gennemgået

b.

Præsterne
- Det var et godt og underholdende møde med Johannes Møllehave hvor Sognehuset
var fyldt op. Der var problemer med lydanlægget så det bør efterses.
- Der er kommet en henvendelse fra et lille kor fra Sct. Petersborg, som gerne vil
synge i Mårslet Kirke. Pia vil stå for arrangementet og MR står for privat
indkvartering.
- Der er kommet girokort til medlemskab af Mårslet gl. Bydel beboere forening.
Vi ønsker som Kirke ikke at være medlem heri.
- Ny cirkulære om tjenestedragt for præster blev fremlagt. Udgiften til
vedligeholdelse af tjenestedragten skal fremover foretages af Kirkekassen.

c.

Medarbejderrepræsentant
Medarbejderne ønsker at få tilsendt dagsorden og bilag før hver MR møde. MR
tager stilling til dette senere.

d.

Kontaktperson
- Medarbejderne oplever at det er svært at finde arbejdspladser til kontorarbejde i
kopirummet.
Vi vil arbejde på en midlertidig løsning med at få flyttet kopimaskine ud i gangen og
endvidere drøfter Erik dette tema videre til næste kaffemøde.
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4. Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer, herunder kvartalsrapport 1. kvartal (bilag udlev.)
Kvartalsrapport gennemgået.
Godkendt og underskrevet.

b.

Dåbs lørdage – ønsker om dem, planlægning af dem
MR besluttede at der annonceres 1 dåbslørdag om foråret og 2 om efteråret.
Personalet inddrages i planlægningen.

c.

Personalehåndbog
Personalehåndbogen er fortsat under udarbejdelse.
Når FU er færdig med ændringerne skal den på til godkendelse i MR og hos
medarbejderne.

d.

Hjertestarter i Sognehus
MR ønsker at der sættes en hjertestarter op i Sognehuset. Dette tages med til
budgetmødet.

e.

Mårslet Sogns Lokalhist. Foren. – ønske om datering af egestolper (bilag 2)
MR giver tilsagn på at Lokalhist. foren. kan ansøge Nationalmuseet om tilladelse til
at udtage prøver til datering.

f.

Vand i våbenhus – endelig budget (bilag 3)
Endelig oplæg fra arkitekten er dd. godkendt af et enig MR.
Arbejdet påbegyndes i uge 23.

g.

Børne-bamse gudstjenester
MR besluttede at der afholdes 2 stk. om foråret og 2 stk. om efteråret.
Personalet inddrages i planlægningen.
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5. Meddelelser fra udvalgene:
a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Der arbejdes på Dige og
gange budget.

b.

Sognehusudvalg.
Intet nyt.

c.

Byggeudvalg
Der er i udvalget besluttet at
arbejde videre med arkitekt
Benny Andersen.
Næste møde i udvalget er den
14. 6.2011

d. Præstegårdsudvalg.
Intet nyt.
e.

Kirkeværge.
Orientering om reparationer
som er udført.
Aktivitetsudvalg.
Er i gang med planlægning af
næste års aktiviteter

f.

Bladudvalg. Intet nyt.

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. d. 15. juni 2011
- Fadervor og gudstjeneste liturgi

7. Eventuelt.
4. marts 2012 er der Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
8. Næste møde
Kaffe: Keld

Sang: Knud
Referent. René

Husk: Budgetmøde torsdag den 9. juni 2011, kl. 19,00
Kaffe: Else

