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Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder.
Referat:
Menighedsrådsmødet tirsdag d. 22. juni 2010, kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Keld Schmidt Møller, Jette Rosenberg Christiansen.
1. Godkendelse af dagsorden.
Punkt 4l: Omdisponering af driftsoverskud til traktor.
2. Godkendelse af referat fra d. 19. maj 2010
Referat godkendt
3. Meddelelser:
a.

Formanden.
Postlisten gennemgået

b.

Præsterne.
Intet

c.

Medarbejderrepræsentant.
Pia: Orgelstemmeren har været på besøg og orglet er fundet i fin stand.
Forslag fra Palle Johansen til automatisk start af blæser og ozon efter eksempelvis
3 timer.

d.

Kontaktperson.
Else S: Beskatning af vikarers kørsel undersøges.

e.

Regnskabsfører
Intet

4. Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer.
Anders: Budget 2011 underskrevet. Kopieres og omdeles.

b.

Godkendelse af målsætning for MR-arbejdet til budget (fremlagt til budgetmøde)
Målsætning for menighedsrådsarbejdet godkendt og indført i budget.

c.

Høring om Personaleadministrator under Århus Søndre Provsti. (bilag 1)
Oplæg til personaleadministrator under Århus Søndre Provsti godkendes.
Vi afventer endelig resultat til godkendelse.
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d.

Indkøb af el-klaver (Pia L. forelægger)
Det besluttes at købe el-klaveret som vi har haft til leje. Erik kontakter
Juul Sørensen.

e. Studietur – dato og udvalg
Studietur: Lørdag den 30.10. Forretningsudvalget står for arrangementet.
f.

Berlinturen – evaluering og honorar til guide (bilag følger)
Hanne: Berlinturen var en god oplevelse. Der er tanker om at gentage
en lignende tur næste år.

g.

Forespørgsel om at anlægge fiskedam på gravsted
Ansøgning fiskedam afslået.

h.

Logo til Mårslet kirke – anvendelse og farve (bilag følger)
Det besluttes at anvende sort logo på brevpapir og kuverter.
Hvid logo på farvet baggrund, anvendes på hjemmeside og telegrammer.

i.

Sprøjtning af gårdsplads ved sognegård
Vi beslutter at der må sprøjtes på gårdspladsen nu p. gr. a. manglende
vedligeholdelse i foråret og herefter skal der bruges ukrudtsbrænder.

j.

Klaver til kopirum? (evt. udlån af Lisbeth Frandsen)
Vi takker nej.

k.

Lønforhandling med gravermedhjælpervikar
Menighedsrådet har givet en ramme til forhandling.

l.

Omdisponering af driftsoverskud til traktor.
Overskud på driftsramme 2009 = 128.000 kr. søges omdisponeret til
køb af traktor. Dette medfører at vi skal søge ekstra bevilling til vand
i kirken.
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5. Meddelelser fra udvalgene:
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Kirke diget er lavet færdig.
Kirkedør og kapeldør males.
Loftet i kirketårnet laves jævnfør kirkesyn.
Mandskabshus og vinduer males i henhold til tilbud.
Salmebøger sendes til genindbinding 28.6.
b. Sognehusudvalg.
Intet
c. Præstegårdsudvalg
Kælderen er blevet svummet, og der er blevet malet udvendigt.
d. Kirkeværge.
Intet
e. Aktivitetsudvalg.
Arrangementet vedr. alterdugens 100 års fødselsdag gik godt.
Niels Kristian Overgaard indgår i aktivitetsudvalget.
f. Bladudvalg.
Intet

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. d. 25. august 2010
Modtagelse af ny præst.
Kirkegårdsvedtægter.
Kvartalsrapport.
Anvendelse af diverse indtægter
7. Eventuelt.

Kaffe: Else K.

Sang: Anders

Referat: Susanne Lauritsen

