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Menighedsrådsmødet onsdag d. 19. juni 2013, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat:
Afbud: Niels, medarbejderrepræsentanten.
1.

Godkendelse af dagsorden.
4e: Handlingsplan for APV’er

4f: Kirkelig betjening ved mærkedage
2.

Godkendelse af referat fra mødet den 15. maj og 13. juni 2013

Referater godkendt
3.

Meddelelser:
a. Formanden

Postlisten gennemgås.
Søndre Provsti: De frie midler må bruges til at få kirken kalket.
b. Præsterne

Folder ”Dåb i Mårslet kirke”, ændring af nadver ritual, planlægning af kirkelige
handlinger.
De tre punkter sættes på dagsorden til næste møde.
c. Medarbejderrepræsentant

Intet
d. Kontaktperson

Dateline for Mårslet bladet er den 1. i måneden.
e. Kasserer

Budgettet er afleveret til provstiudvalget til videre behandling.
4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Ny styrelsesordning

Der afholdes møde på Diakonhøjskolen den 15.8. kl. 19’00, hvor ny styrelse
af Folkekirken vil blive præsenteret.
Hanne laver et oplæg til menighedsrådsmødet i september.
b. Repræsentant til kirke/skole samarbejde (bilag 1)

Anders melder sig som repræsentant.
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c. Præsters APV – handlingsplan (bilag 2)

Handlingsplan gennemgås.
Mette Maria har fået skilt med ledig/optaget på sin dør.
d. Er det muligt at undlade at vinterfyre gravermedhjælper?

Sættes på dagsorden til næste møde.
e. Handlingsplan for APV’er.

Kontaktpersonen behandler APV og tager kontakt til menighedsrådet
ved behov.
f. Kirkelig handling ved mærkedage

Vi accepterer fejring af mærkedage i Mårslet kirke, med den
fornødne betjening.
5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Stine er blevet ansat som gravermedhjælper.
b. Sognehusudvalg

Den ene foldedør i de store lokaler er gået i stykker.
Allan arbejder på sagen.
Næste møde afholdes i september.
c. Præstegårdsudvalg

Intet
d. Kirkeværge

Halvmuren ved graverhuset er blevet repareret.
Malerarbejdet mangler.
e. Aktivitetsudvalg

Plan til og med efteråret 2014 er klar.
Nyt tiltag: ”Kulturcafe 8320”, kultur og kunst for voksne.
Ansøgning til Århus stift mhp. støtte til vores påskebudget.
Friluftsgudstjenesten bliver med dåb igen i år.
f. Kommunikationsudvalg

Intet
g. Kirkerenoveringsudvalg

Referat rundsendt.
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h. Studieturs udvalg
Studieturen er planlagt til den 26. oktober, afgang kl. 8’30.
6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde

Ændring af folder ”Dåb i Mårslet kirke”
Ændring af nadver ritual
Planlægning af kirkelige handlinger
Præsters APV
Vinterfyring af gravermedhjælper
Kursus for graver.
7. Eventuelt

Ellen har overdraget vedtægter for Edslevhytten til Menighedsrådet.
Datoer for forretningsudvalgsmøderne er:
13.8. 4.9. 9.10. 6.11.

Kaffe: Ellen

Referat: Susanne Lauritsen

Sang: Kirsten

