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Mårslet Menighedsråd
8320 Mårslet.
Menighedsrådsmøder
Referat:
Menighedsrådsmødet onsdag d. 27. oktober 2010, kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Anders, Knud.
Tilstede: Jørgen Lauritsen
1. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse: Trykning af kort, messehagel- og kirkefolder.
2. Godkendelse af referat fra d. 22. september 2010
Referat godkendt
3. Meddelelser:
a.

Formanden.
Provstiudvalget kommer til møde vedr. udvidelse af Sognehuset, onsdag den 1.12.
kl. 19.
Postlisten gennemgås
Sognemedhjælper er bevilliget kursus i musikalsk legestue.

b.

Præsterne.
Intet

c.

Medarbejderrepræsentant.
Der har været møde med personalet i dag vedr. udvidelse af Sognehuset.

d.

Kontaktperson.
Intet

e.

Regnskabsfører
Henny: Regnskabs instruks færdiggøres inden 1.1.2011.

4. Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer.
Henny: Kvartalsrapport gennemgås og underskrives.

b.

Godkend. af arbejdsopg. for personalekonsulent for Århus Søndre Provsti (bilag 1)
Enstemmigt vedtaget.

c.

Mårslet Egnsarkiv – ansøgning om lokale i Sognehuset (bilag 2)
Ønsket tages med på lige fod med andre ønsker til udbygning af Sognehuset.
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d.

Mårslet Indre Mission – ønske om at kende dato for udlån tidligere
Datoer planlægges så tidlig som muligt.

e.

Opsætning af adventskrans midt i kirken
Menighedsrådet ønsker ikke at tage kirkeskibet ned af hensyn til adventskransen,
Vi prøver at finde en anden placering til adventskransen.

f.

Opsætning af spot i korbuen til krybbespil
Præsterne vil se på priser, menighedsrådet foreslår noget transportabelt.

g.

Hjælp til grandækning på kirkegården
Menighedsrådet har givet tilsagn til hjælp til grandækning i år og fremover.

h.

Lønforhandling.
Anmodning om lønforhandling behandlet.

i.

Status for ikke udførte arbejder 2010.
Der er en del ting som ikke er udført endnu fra budget 2010
Vi beder udvalgene om at følge op på det.
Beløb afsat til lydanlæg, Hanne indhenter tilbud.

j.

Status for bevillinger til vand i våbenhus og diger, budget 2011
En orientering omkring økonomi vedr. vand i våbenhuset.
De penge der er afsat til diger i 2011 vil vi overveje, på hvilke strækninger de skal
bruges, til renovering i 2011.

k.

Messeskjorte til messehagel i mindre størrelse, kr. 2000-2500
Bevilliges.

l.

Trykning af kort, messehagel- og kirkefolder.
Kirkefolder: Der bestilles 1000 stk.
Messehagelkort: Der bestilles 4 x 500 stk.
Messehagelhæftet: Der bevilliges penge til dette.
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5.

Meddelelser fra udvalgene:
a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Kastanjetræ, egetræ, blodbøg, beskæres i henhold til budget.

b.

Sognehusudvalg.
Intet

c.

Præstegårdsudvalg.
Intet

d.

Kirkeværge
Reparationer foretaget på taget ved kirkeskibet, våbenhuset og på Testrupdøren
Dør til kapel repareret af tømmer.

e.

Aktivitetsudvalg
Aktivitetsoversigt sæson 2010 og 2011 deles rundt.
Program for turen til Dresden-Wittenberg uddeles.

f. Bladudvalg.
Intet
g. Byggeudvalg.
Keld: der har været et godt og konstruktivt møde med personalet i dag

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. d. 24. november 2010
Fugt i kirken
Lydanlæg
Tilbud fra ny traktor
Prioteringsliste hard ware
Byggeudvalget skal med på dagsordenen fremover.
Kompetence til udvalgene

7. Eventuelt
Forslag til datoer 2011: 19.1. 23.2. 23.3. 27.4. 18.5. 15.6. 24.8. 21.9 26.10. 23.11.

Kaffe: Else S.

Referat: Susanne Lauritsen

Sang: Knud

