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Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.
Referat:
Afbud: Anders, Henny, Hanne.
Menighedsrådsmødet onsdag d. 19. januar 2011, kl. 19.00 i Sognehuset.

1. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse: 4g: Personalesag.
2. Godkendelse af referat fra d. 24. november 2010.
4 e: Vedr. traktor: Der blev bevilliget 128.000 eller evt. merpris findes i egen ramme.
3. Meddelelser:
a.

Formanden.
Jordkøb kunne ikke gennemføres i december, vi afventer nærmere fra Århus
Kommune.
Møde med Per Kristensen: Ny skitse for våbenhus fremlagt og den plan arbejder vi
videre med.
Kistevogn indkøbt og leveret.
Parkering ved sognehuset: Vi afventer, at de er færdige med byggeriet ved skolen.
Postlisten gennemgås.
Sti langs præstehaven: Graver finder papir på aftale omkring vedligeholdelse.
Vedr. snerydning: Kirke- og kirkegårdsudvalg og sognehusudvalg nedfælder
snerydningspolitik.
Kirkesider redigeres i samarbejde med Mårslet bladet.

b.

Præsterne.
Mette Maria: Støtte til Cafe Husrum tages op næste gang.
Mette Maria er på kursus i uge 4.

c.

Medarbejderrepræsentant.
Inga: Lis ønsker en flagliste.

d.

Kontaktperson.
Medarbejdermøde 8.2. kl.15’00.

e.

Regnskabsfører
Formand, kasserer og regnskabsfører formulerer forslag omkring elektronisk
lønseddel.
Evt. regninger tilhørende regnskabsår 2010 bedes afleveret straks.
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4. Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer, herunder revisionsprotokollat
Revisionsprotokollat forelægges og underskrives.
Bilag til regnskabsinstruks sendes rundt og underskrives.

b.

Fugt i kirken, køb af affugter
Det går godt med affugterne.
Det vedtages at affugterne købes, kontering afklares med kasserer og
regnskabsfører. Arne tager kontakt til Pia.

c.

Isolering af præstegården (bilag 1)
Vi ser positivt på henvendelsen og vil søge at finde midler, vi afventer regnskab
2010 og budgetforhandlinger 2012.

d.

Refusion af opvarmning af rød stue i præstegården
Afslag.

e.

Drøftelse om bevilling af kurser
Knud og Kjeld laver et oplæg til brug for drøftelse i MR.

f.

Kursusansøgning til regnskabsfører/præstesekretær (bilag 2+3)
Bevilliges.

g.

Personalesag drøftet.

h.

5. Meddelelser fra udvalgene:
a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Der er et ønske om en bænk ved urnegravpladserne.
Der er indkøbt en traktor.

b.

Sognehusudvalg
Flagliste laves i samarbejde med borgerforeningen.

c.

Byggeudvalg
På søndag er der arrangeret et besøg i Lading Kirke kl. 14.
Evt. afbud gives til Kjeld.
Næste møde i byggeudvalget er onsdag d. 26.1.

d.

Præstegårdsudvalg
Intet

e.

Kirkeværge
Vedr. byens juletræ. Kjeld tager kontakt til juletræslavet.

f.

g.
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Aktivitetsudvalg
Der har været afholdt møde i aktivitetsudvalget og arrangementer indtil
Påske er fastlagt.
Referat derfra sendes rundt til menighedsrådet.
Bladudvalg
Intet

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. d. 23. februar 2011
Sogneindsamling den 13. marts.
Fadervor
Café Husrum
Personalehåndbogen
FU møde den 9. februar.
Kirkesyn den 23. marts kl. 15.

7. Eventuelt.

Kaffe: Else K.

Sang: Mette Maria.

Referat: Susanne Lauritsen.

HUSK KIRKESYN DEN 23. MARTS KL. 15.

