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Menighedsrådsmødet onsdag d. 14. november 2018, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Til stede: Trine Bredahl Nissen, Else Kjemtrup, Else Svendsen, Torben Pedersen,
Anders Kristoffersen, Kirsten Schmidt Nielsen, Ellen Albæk, Susanne Lauritsen, Erik Lund Sørensen,
Niels Overgaard, Anne Marie Dalsgaard, René Lunderskov, Arne Andersen, Signe K. Høg.

Afbud:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Punkt n: ventilation i sognehuset

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 10.10.2018
Godkendt

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Formanden har været til formands møde i Provstiet.

b. Præsterne
Vi har fået henvendelse fra skoleledelsen ang. julegudstjenesten for de store elever.
Formanden svarer skolen.

c. Kontaktpersoner
Intet

d. Medarbejderrepræsentant
Der er en udfordring omkring parkering omkring kirke og sognehus og vi beslutter at
sætte et midlertidig skilt op mens der er renovering af kirken.

e. Kasserer
Vi tager Provstiets bemærkninger om regnskab 2017 til efterretning.
Kasseren har fået kiggeadgang.
Regninger betales fra Provstiet om tirsdagen, så postkassen tømmes her søndag..
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f. Kirkeværge
Tagstenene skrider på østsiden af tårnet, vi igangsætter undersøgelse af evt.
udførelse.

4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Godkendelse af kvartalsrapport
Mårslet Sogns Menighedsråd. CVR. nr. 46239628, budget 2019 afleveret
12.10.2018 kl. 11:34
Kvartalsrapport godkendt.

b. Kirkerenovering: Omprioritering af 5% midler: Vi vedtager at sende ansøgning om
omdisponering af 5% midler afsat til døbefonden.
Indvielsesfest: Grundet våde teglsten udskydes tidsplanen. Som det ser ud p.t.
forventer vi kirken færdig til ultimo marts.

c. Skel/beskæring omkring Sognehuset
Formanden svarer kommunens projektleder omkring beskæring og finasiering omkring
hegnet.

d. Personalegoder
Vi vedtager at vi fra og med i år giver 200 kr. pr. deltager til julefrokosten.
Vi vedtager at medarbejder og frivillige ved Mårslet kirke kan benytte kopimaskinen
vederlagsfrit i begrænset omfang.

e. Konstituering
Formand: René Lunderskov genvalgt med 8 stemmer for og 1 blank
Næstformand: Erik Lund Sørensen genvalgt med 8 stemmer for 1 blank
Kassere: Genvalg
Kontaktpersoner: Genvalg
Sekretær: Genvalg
Kirkeværge: Ole Kleis
Byggesagkyndig: Genvalg

f. Fastsættelse af menighedsrådsmøder i 2019
9.1. – 6.2. – 6.3. – (kirkesyn kl. 15) – 3.4. – 8.5. – 12.6. – 14.8. – 11.9. – 9.10 – 13.11.

g. Juleaftensgudstjeneste
Vi aftaler formøde med kontaktpersonen fra hallen.
Gudstjenester afholdes kl. 13.30 og kl. 15.00
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h. Persondataforordning
I starten af det nye år kommer der nye retningslinjer i brug af foto ved kirken.

i. Ansøgning om orlov (lukket punkt)
Orlov bevilliget til kirke- og kulturmedarbejderen. Vi arbejder på en løsning for
baby-salmesang, minikonfirmander og kommunikation.

j. Placering af opgaver og organisering (lukket punkt)
Vi har drøftet at vi ihverksætter en gennemgang af opgaver for MR, præster
og medarbejdere og det vil vi gøre på menighedsrådsmøder i foråret 2019, som
lukkede punkter.

k. Ansøgning om legat
Ansøgning om legat bevilliget.

l. Liturgirapporten
Vi aftaler en dato til drøftelse af oplægget og opfordrer til at man forinden har
læst rundsendte. Dato for mødet: Torsdag den 24.1. kl. 19.00.

m. Nyt fra MR til Mårsletbladet
Intet

n. Ventilation i sognehuset.

Vi får tilbud hjem indenfor aftalte økonomisk ramme.

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

b. Præstegårdsudvalg

c. Sognehusudvalg
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d. Kommunikationsudvalg

e. Kirkerenoveringsudvalg

f. Aktivitetsudvalg
6. Eventuelt
7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde
Persondataforordningen
Indvielsesfest
FU-møder
Placering af opgaver og organisering (lukket punkt)
Stillads tårn

Kaffe: Kirsten
Sang: Ellen

