MÅRSLET MENIGHEDSRÅD
DAGSORDEN.

Tilhører: Jørgen Lauritsen, Ebbe N. Pedersen.

MENIGHEDSRÅDSMØDET ONSDAG D. 23. FEBRUAR 2011, KL. 19.00
1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra d. 19. januar 2011.

Referat godkendt
3. Meddelelser:
a. Formanden

Brev modtaget fra foreningen af Præliminære organister.
Svarbrev afsendt.
Det indskærpes at private mails ikke rundsendes/diskuteres.
b. Præsterne

Intet
c. Medarbejderrepræsentant

Intet
d. Kontaktperson

Referat fra medarbejdermødet rundsendt.
Personalehåndbogen opdateres.
e. Regnskabsfører

Intet
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4. Til vedtagelse / beslutning:
a. Kasserer

Der er en opfordring til udvalgene, at de holder møde inden kirkesyn,
som er den 23. marts.
Budgetforslag herunder anlægsramme, indsendes til regnskabsføreren
inden 1.4.
b. Godkendelse af oplægget til arkitekter (bilag 1)

Oplæg til arkitekterne fremlægges af Knud.
Byggeudvalgets overordnede formål med sognehus udvidelsen enstemmig
vedtaget.
Overordnede forventninger/krav til samarbejdet mellem MR og arkitekt
enstemmig vedtaget.
MR’s konkrete ønsker til arkitekt i forbindelse med den første
skitsetegning og dertil hørende økonomiberegning enstemmig vedtaget.
Byggeudvalget inviterer 3 arkitekter til møde.
c. Fadervor – skal vi indføre den nye udgave

Beslutningen udskydes.
Vi vil senere tage en diskussion om liturgien med oplæg fra Hanne og
Mette Maria.
d. Sogneindsamling 13. marts

Orientering fra Knud om dagen
e. Personalehåndbogen

FU kigger på tilføjelser og ændringer.
f. Café Husrum (bilag 2)

Det besluttes at give 2000 kr. fra konto 33.
5. Meddelelser fra udvalgene:
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Kronestabilisator af blodbøgen i præstegårdshaven vil
blive ordnet den 11.3.
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Juletræslauget fjerner selv granaffald fremover.
Kirkeudvalget vil undersøge om vores lydanlæg
kan bruges, når den nye frekvens skal tages i brug.
b. Sognehusudvalg

Der er møde den 8. marts.
Flaglisten er ved at være færdig.
c. Byggeudvalg

Intet
d. Præstegårdsudvalg

Er begyndt at forberede budget for 2012.
e. Kirkeværge

Under stormen væltede der et hegn, det er nu lavet,
Der faldt nogle tagsten ned, vil blive ordnet når frosten er væk.
Lågen ved Obstrupvej er gået i stykker. Vil blive lavet når smeden er her
alligevel.
f. Aktivitetsudvalg

Forårets aktiviteter er sat på skinner.
g. Bladudvalg
6. Dagsordenspunkter til næste menidhedsrådsmøde ons.
d. 23. marts, 2011. Der er kirkesyn kl. 15.

Dåbsklubben ”snapperklubben”
Godkendelse af regnskab 2010
Personalehåndbogen
Højttaleranlæg
PC support
7. Eventuelt.
Kaffe: Else S.

Sang: Anders

Referat: Susanne Lauritsen

