MÅRSLET MENIGHEDSRÅD
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Menighedsrådsmødet onsdag d. 9. maj 2019, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Til stede: Trine Bredahl Nissen, Signe K. Høgh, René Lunderskov, Anders Kristoffersen, Torben
Pedersen, Kirsten Schmidt-Nielsen, Else Svendsen, Annika, Else Kjemtrup, Ole Kleis, Erik Lund
Sørensen, Susanne Lauritsen, Anne Marie Dalsgaard.

Afbud: Ellen Albæk.
1.

Godkendelse af dagsorden.
Punkt 5b: Godkendelse af kvartalsrapport.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 3.4.2019
Godkendt

3.

Afslutning for Arne

4.

Meddelelser:
a. Formanden
Budgetsamrådsmøde i Provstiet i morgen aften. Vi er repræsenteret.

b. Kirkeværge
Intet

c. Præsterne
Intet

d. Kontaktpersoner
Intet

e. Kasserer
Vi afventer bestilling af computer til ind skanning af bilag.

f. Medarbejderrepræsentant
Vi har fået to bistader på kirkegården.
Der er startet en ny virksomhedsrepræsentant på kirkegården.
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5.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Kommunikation v. Annika
Det besluttes at vi arbejder henimod at overflytte hjemmeside til
DKN’s platform. Derudover vil vi godt arbejde videre med styrkelse af Facebook.
Ønsker om opslag aftales med kommunikationsmedarbejderen.
Desuden arbejder kommunikationsudvalget med fornyelse af diverse brochure.

b. Kvartalsrapport.
Kvartalsrapport gennemgået og underskrevet.

c. Liturgi omkring trosbekendelsen og dåb
Vi laver ny folder til brug ved gudstjenestens forløb.

d. Personalehåndbogen
Kontaktpersonen undersøger nærmere om reglerne omkring barnets 1. og 2. sygedag.
Den opdaterede version lægges på den nye hjemmeside efter aftale med
kommunikationsmedarbejderen.
Personalehåndbogen opdateres en gang årlig,
Hvis der er ændringer sendes disse til sekretæren.

e. Placering af opgaver og organisering
Vi slår ikke kirke- og kulturmedarbejder stillingen op på nuværende tidspunkt.
Efter dialog med provstiets personalekonsulent udsættes temadagen.
Der planlægges nyt forløb med individuelle samtaler.
f.

Arbejdsmiljø og trivsel
Arbejdsmiljø og internt samarbejde i MR blev drøftet.

g. Nyt fra MR til Mårslet Bladet
Vi skal være opmærksomme på at vi samler sammen om aktiviteter efter
sommerferien.

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Vi arbejder videre med kirkegårdsvedtægterne.

b. Præstegårdsudvalg
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c. Sognehusudvalg

d. Kommunikationsudvalg
Vi tager fat på hjemmesiden
Pjecerne fornyes.

e. Kirkerenoveringsudvalg

f. Aktivitetsudvalg

6. Eventuelt
Afbud fra Susanne næste gang.
Flaglisten blev rundsendt endnu en gang.

7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde den 12. juni 2019
Placering af opgaver og organisering.

a.
b.

Kaffe: Sommerafslutning v. Susanne og René
Sang: Ellen
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