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Referat: Keld Schmidt-Møller
1.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt
2.

Godkendelse af referat fra mødet den 26.2.2014.

Punkter, der er nævnt under kontaktperson, stammer fra medarbejdermødet, ikke fra
menighedsrådsmødet.
Ellen Albæk er valgt til formand for sognehusudvalget
3.

Meddelelser:
a. Formanden

Tilbud fra leverandører skal som udgangspunkt ikke sendes til formanden men behandles i
udvalgene.
Postlisten er fremlagt. Ingen spørgsmål eller bemærkninger.
Mette Bugge har ansøgt om et kursus, som ved en fejl ikke blev behandlet på seneste MR-møde.
FU har efterfølgende bevilliget kurset.
b. Præsterne

Hanne Davidsen er blevet interviewet til Folkekirkeinfos digitale magasin ”Røsten” i anledning af
Mårslets befolkningsudvidelse de seneste 10 år. Befolkningen er steget med 20%, hvilket er det
højeste i Århus Kommune.
c. Medarbejderrepræsentant

Foråret er kommet til kirkegården – der er plantet stedmoder i dag.
d. Kontaktperson

Intet.
e. Kasserer

Intet.
4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Godkendelse af regnskab 2013

Anders Kristoffersen kommenterede den udsendte kvartalsrapport og gennemgik årsregnskab og
byggeregnskab for sognehuset.
Kvartalsrapport, årsregnskab og byggeregnskab blev godkendt.
b. Godkendelse af regnskabsinstruks

Regnskabsinstruksen godkendt.
c. Betaling med kontanter for gravsteder og lignende

Det besluttedes at fastholde den service, at man kan betale med kontanter for visse ydelser.
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d. Deltagelse af medarbejderrepræsentanten under behandling af kursusansøgninger

Reglen er, at medarbejderrepræsentanten skal have tilsendt bliag vedr. ansøgninger, må deltage
under behandlingen af ansøgninger og skal informeres om beslutningen, men det vil være i orden
at bede vedkommende om at forlade lokalet under beslutningen. Vi besluttede at følge reglen.
e. Standarden for oprydning og rengøring i Sognehuset

Punktet udsættes.
f. Indkøb af bærbart kors

Punktet vedrører bærbart kors til brug ved vielser uden for kirkerummet. Præsterne arbejder
med forskellige muligheder. Forslag fremlægges på næste MR-møde.
g. Basalt kristendomskursus

MR imødekommer ønsket fra en kreds af borgere ved at udbyde en studiekreds i basal
kristendom i 2015.
h. Gravermedhjælper kursus fra kompetencefonden

Beslutning udskydes. Kontaktperson of gravermedhjælper arbejder videre med sagen.
i. Konfirmandforberedelser 2014/2015

Forslag fra præsterne blev godkendt.
j. Ny redaktør til kirkesiderne

Jørgen Lauritsen ønsker at stoppe som vedligeholder af kirkens hjemmeside senest pr. 1. juni
2014. Kommunikationsudvalget udarbejder forslag til beslutning på denne baggrund.
5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Udvalget har holdt møde den 12. marts og har udsendt referat.
b. Sognehusudvalg

Sognehusudvalget har ligeledes holdt møde den 12. marts og har udsendt referat.
c. Præstegårdsudvalg

Der ønskes en ændring af det planlagte hegn i præstegårdshaven. Det bliver nok lidt dyrere, så
noget må vente til senere.
Hanne Davidsen har talt med Teknik & Miljø, Århus Kommune, om skydning af rågeunger igen i år.
d. Kirkeværge

Vi har fået udbetalt erstatning for stormskaden efter stormen ”Allan”.
e. Aktivitetsudvalg

Menighedsmødet den 22. maj ønskes sat på dagsordenen til næste MR-møde.
f. Kommunikationsudvalg

Møde i næste uge.
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g. Kirkerenoveringsudvalg

Der holdes møde den 26. marts med inventarsagkyndig fra Nationalmuseet.
h. Økonomisk analyse udvalg

Intet nyt.
6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde

Menighedsmødet den 22. maj.
Standarden for oprydning og rengøring af Sognehuset.
Kursus til gravermedhjælper
Bærbart kors
7. Eventuelt

Der er flere ledige pladser på flaglisten til nedtagning af flaget. Hanne Davidsen sender flaglisten
til MR.

Kaffe:

Susanne

Referent:

Susanne

Sang: Else S.

