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Menighedsrådsmødet onsdag d. 15. august 2018, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Til stede: Torben Pedersen, René Lunderskov, Else Svendsen, Susanne Lauritsen, Arne Andersen,
Kirsten Schmidt-Nielsen, Anders Kristoffersen, Erik Lund Sørensen, Anne Marie Dalsgaard, Trine B.
Nissen, Ellen Albæk, Else Kjemtrup, Signe K. Høgh. Niels Overgaard.

Afbud:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse: 4l: Syd diget

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 13.6.2018
Godkendt

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Der er frivilligdag i Aarhus den 28.9. fra kl. 15-18 på Store Torv
i Aarhus, hvis man ønsker at deltage så kontakt Susanne Lauritsen

på tlf. nr. 25324657. Besked om deltagelse gives til Folkekirkesamvirket.

b. Præsterne
Vi har haft samarbejdsmøde med skolen og arbejder med at få planlagt
konfirmandtider og julearrangementet.

c. Kontaktpersoner

Afregning for kirketjener ved nabokirker drøftes ultimo november.

d. Medarbejderrepræsentant
Vi skal have kigget på den grå foldedør og der skal tages tilbud og beregninger hjem
om hvad vi kan gøre ved den.

e. Kasserer
Vi har underskrevet revisionsprotokol fra februar.
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f. Kirkeværge
Intet

4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Godkendelse af kvartalsrapport
Gennemgået, godkendt og underskrevet.

b. Sikring af gravsten
Vi ønsker udtalelse fra provstiet om sikring af gravsten.

c. Oplæg fra strikkeklubben.
Da strikkeklubben allerede har strikket mange dåbsklude vil man gå i tænkeboks
omkring nye strikketiltag.

d. Høstgudstjeneste 2018
Høstgudstjeneste 2018 bliver ikke med halmkirken, men vi arbejder videre med
ideen til næste år.
Aktivitetsudvalget arbejder videre med høstgudstjenesten 2018, med nyt koncept.

e. Kunst i sognehuset under kirkerenoveringen
Vi har fået henvendelse omkring kunst i kirkerummet i sognehuset, vi forsøger med
opsætning af kunst.
For øjeblikket hænger der kunst af Kirsten Schmidt Nielsen.

f. Påskeprojekt

Aktivitetsudvalget arbejder videre med påskekoncept i sognehuset.

g. Opdatering af udvalg
Opdateret. Liste sendes rundt.

h. Planlægning af Menighedsmøde den 5.9.
Forslag til dagsorden godkendes.
Formanden sætter på hjemmesiden og Facebook.

i. Vielser i det fri
FU kigger videre om opdatering af beskrivelsen af vielser i det fri.
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Der er kommet forslag om sikring af hvælving i korbuen. Vi følger de anbefalinger.

k. Persondataforordningen
Vi har drøftet konsekvenserne af den nye PDFO for arbejdsgangene. Vi arbejder
videre med et skriftligt oplæg, som anbefalet.

l. Syd diget
Tilbuddet er godkendt og vi sender ansøgning til Provstiet.

j. Nyt fra MR til Mårslet bladet.
Strikkeklubben (formanden)
Høstgudstjenesten (præsterne)
Kirkerenoveringen (næstformanden)
Persondataforordningen (?)

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet

b. Præstegårdsudvalg
Intet

c. Sognehusudvalg
Vi arbejder på at få en ny multifunktionsmaskine.

d. Kommunikationsudvalg
Vi har lavet en sorggruppe brochure som skal deles rundt til nabokirkerne og
bedemand.

e. Kirkerenoveringsudvalg
Formanden for renoveringsudvalget informerer om de sidste nyheder.

f. Aktivitetsudvalg
Der afholdes møde i morgen.

6. Eventuelt
Intet
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7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde den 12. september 2018
Leje af sognehuset
Sikring af gravsten
Liturgi rapporten
Persondataforordningen
Høstgudstjenesten

Kaffe:
Sang:

