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Menighedsrådsmødet onsdag d. 6. februar 2019, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Til stede: René Lunderskov, Trine Bredahl Nissen, Kirsten Schmidt Nielsen, Else Svendsen, Torben
Pedersen, Ole Kleis, Erik Lund Sørensen, Else Kjemtrup, Ellen Albæk, Signe Kølbæk Høg, Anne Marie
Dalsgaard, Susanne Lauritsen,
Afbud: Anders Kristoffersen

1.

Godkendelse af dagsorden.
Punkt 4d: udsættes

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 9.1.2019
Vi bestræber os på at skrive lidt mere i beslutningspunkterne i referaterne fremover.

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Vi har haft problemer med vores hjemmeside og håber det er løst nu.
Vi forventer at alle forbrugsmåler aflæses en gang om måneden, henholdsvis
sognehus, graverhus, kirke, kapel og præstebolig.

b. Præsterne
Der arbejdes på at tage flere nye salmer i brug. Med forskellige tiltag.
Vi har fortsat udfordringer i forhold til kirke-skole samarbejdet.

c. Kontaktpersoner
Intet

d. Medarbejderrepræsentant
Vi skal være opmærksomme på at kommunikationsmedarbejderen får besked om at
lægge referater ind på hjemmesiden.

e. Kasserer
Intet

f. Kirkeværge
Intet
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4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Regnskabsinstruks
Der er forkert mailadresser ved den ene af præsterne, regnskabsmedarbejder er
udskiftet. Flere mailadresser er ikke korrekte.
Regnskabsinstruksen er godkendt med enkelte rettelser og underskrevet.

b. Påskespil
Vi kan desværre ikke afholde påskespil på skolen og derfor holder vi det i
sognehuset. Kirketjeneren giver de involverede besked om aflysning eller flytninger.

c. Sommerlukning
Vi beslutter at holde sommerlukket i ugerne 29 og 30 og henviser til nabokirkerne.

d. Personalehåndbog
Udsættes til næste gang

e. Fastsættelse af budgetmøde
Det besluttes at holde budgetmøde den 22. maj kl. 19’00.

f. Liturgirapporten
Der afholdes møde den 19. marts kl. 19.’00

g. Kirkerenovering
Vi aftaler at kirkerenoveringsudvalget kontakter brandmyndighederne og får
en godkendelse for brug af kirken.

Indvielsesfest:
Selve arrangementet står aktivitetsudvalget for.
Vi nedsætter et udvalg bestående af Erik, René, Trine og Else K. som står for
invitationer og de overordnede rammer.

h. Forsikring – selvrisiko
Vi har en selvrisiko på 10.000 kr., alle skader der ligger under, melder vi ikke til
forsikringen.
Vi følger op på ansvarsforsikring omkring motoriserede køretøjer.

i. Indførelse af bagatelgrænse for tilbudsindhentning
Vi vedtager at bagatelgrænsen for tilbudsindhentning er på 25.000 plus moms.
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j. Granpyntning før 1.søndag i advent
Vi bestræber os på at være færdig med granpyntning til 1. søndag i advent.
Kirkegårdsudvalget planlægger sammen med graveren hvordan det skal kunne
lade sig gøre. Vi evaluerer løbende.

k. Placering af opgaver og organisering (lukket punkt)
Ovennævnte vil blive diskuteret på et åbent punkt ved næste MR møde.

l. Nyt fra MR til Mårslet Bladet
Ny kirkeværge og tak til den gamle kirkeværge (René)

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
b. Præstegårdsudvalg
c. Sognehusudvalg
Der kommer reparation på skydedør den 4. marts kl. 7.

d. Kommunikationsudvalg
Der afholdes møde sidst på måneden.

e. Kirkerenoveringsudvalg
Vi er i slutfasen i kirkerenoveringen og mange deltaljer falder på plads i næste
måned.

f. Aktivitetsudvalg
Der har været møde i udvalget i forbindelse med fastelavn og der indkaldes snarest
til et møde om indvielsesfesten.

6. Eventuelt
Der er repræsentantskabsmøde i Mårslet fællesråd den 26.2.

7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde
Pyntning i forbindelse med kirkelige handlinger.
Studietur
Kirkesyn: Alt undtagen kirken. Mødetid kl. 16.
Flyt kirkeværgen op efter formanden.
Sang:

Kaffe:

Kirkesyn:

