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Afbud: Susanne Lauritsen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra den 6.3.2019
Godkendt
3. Meddelelser:
a: Formanden
b: Kirkeværge

c: Præsterne
d: Kontaktpersoner

e: Kasserer
f: Medarbejderrepræsentant

A: Årligt møde med skolen om kirke/skolesamarbejdet.
B: Intet nyt.
C: Vi evaluerede påskeeventen, og der er basis for at tage teten op også på andre
årstider.
Vi har taget hul på at øve påskespil. Vi mangler en fortæller.
Formanden indkalder Mårslet bladet til et møde, da vi oplever, der bliver lavet
ændringer på vores sider inden trykningen.
D: Vi regner med, der bliver plads til kor på de sædvanlige tidspunkter afhængig af
skolens endelige udspil til tider for konfirmationsforberedelser.
E: Vi regner med at vi har en pc’er til inscanning af bilag.
F: Der er et ønske om evt at lægge dagsordenen ud på hjemmesiden før MR mødet.
4. Til vedtagelse / beslutning
a.

Kirkerenovering
Vi beslutter at korset beholder samme højde som altid.
Vi afklarer placering af den syv-armede lysestage efter påske.
Der er mange detaljer, der skal falde på plads, men det ser ud til at tidsplanen
holder.
Vi er i gang med detailplanlægning af indvielsesfesten.

b.

Økonomi
i. Godkendelse af årsregnskab 2018
Årsregnskabet gennemgået og godkendt.
Mårslet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 46239628, Regnskab 2018,
Afleveret d. 19-03-2019 kl. 14:02.
ii. Valgt metode til beregning af delvise momsfradragsprocenter
Metode C er anvendt ved den endelige beregning af delvise momsfradragsProcenter for året 2018. De beregnede procenter udgør: Kirkegården 26 %
Den aktivitetsbestemte 5 %.
iii. Placering af likvide midler
Det er besluttet, at fortsætte med placering af likvide midler i ét PengeInstitut.
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c.

Friluftsgudstjeneste i Hørhaven – 2. Pinsedag
Der arbejdes med planlægningen af arrangementet.

d.

Gudstjenesten i Bomgaardshaven (bilag 2)
Det anbefales, at vi annoncerer samlet for arrangementerne den 18/8.

e.

Liturgi til højmesser (bilag 3)
Vi ændrer Nadver ritual C til B.
Vi tager placering af trosbekendelsen ved barnedåb op igen til efteråret.
Forslag om lægmandslæsning fra det gamle testamente drøftes også senere.

f.

Personalehåndbogen (bilag 4)
Udskydes til næste møde. Håndbogen bliver tilrettet og fremsendt med
rettelser inden mødet. Alle, som har forslag til ændringer sender disse til
sekretæren i god tid.

g.

Placering af opgaver og organisering
Intet nyt.

h.

Kursusansøgninger
Kursus bevilget.

i.

Nyt fra MR til Mårsletbladet
Kirkeindvielsen
Friluftsgudstjenesten i Hørhaven

5. Meddelelser fra udvalgene
a: Kirke-og kirkegårdsudvalg
b: Præstegårdsudvalg

c: Sognehus udvalg
d: Kommunikationsudvalg

e: Kirkerenoveringsudvalg
f: Aktivitetsudvalg

A: Vi er i gang med at revidere vedtægterne for kirkegården.
B: Intet nyt.
C: Vi mangler frivillige til at tage flaget ned på flagdage.
Udlån af service aftales med kirketjeneren.
Der er accept til bestilling af vinduer til sognehuset.
Der er fortsat små mangler på grå foldedør. Sognehusudvalget afklarer med
leverandør.
Ventilation: Der er fortsat dialog med Schneider om aftaler.
Hullerne på P-pladsen repareres inden kirkeindvielsen.
D: Intet nyt.
E: Vi har informeret om planer for de sidste detaljer.
F: Der efterlyses bøjler til indvielsesfesten. Den sidste planlægning er ved at være
på plads til festen.
Der er påskemåltid på fredag.
6. Eventuelt
7. Dagsordenspunkter til næste møde den 8. maj 2019
a.
b.
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