MÅRSLET MENIGHEDSRÅD
Side 317
Menighedsrådsmødet onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Til stede: René Lunderskov, Signe K. Høg, Susanne Lauritsen, Else Svendsen, Anders Kristoffersen,
Gunnar Kasper Hansen, Erik Lund Sørensen, Arne Andersen, Anne Marie Dalsgaard,
Torben Pedersen, Kirsten Schmidt Nielsen, Else Kjemtrup, Ellen Albæk.
Afbud:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Punkt 4n: Kursusansøgning

2.

Godkendelse af referat fra den 10.1.2018.
Referat godkendt.

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Brev fra Folkekirkesamvirket vedr. PREP kursus. Er på mødet næste gang.
Mobil Pay er oprettet.
b. Præsterne
Der har været møde med en person der er interesseret i at påtage sig koordinator
rollen mht. besøgstjenesten.
Vi skal være opmærksomme på deltagelse af en pianist til studiedage.
c. Kontaktperson
Der er medarbejdermøde den 14. marts.
d. Medarbejderrepræsentant
Intet
e. Kasserer
Der aftales retningslinjer for momsafregning med regnskabskontoret.
f. Kirkeværge
Ny lås cylinder i mandskabshuset.
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4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Godkendelse af revisionsprotokol
Gennemgået, godkendt og underskrevet.
b. Placering af likvide midler
Vi vedtager at vi fortsætter med at have likvide midler i én bank.
c. Fuldmagter
Vi vurderer, at der ikke er nogen problemer i at regnskabsføreren har ene
fuldmagt.
d. Håndtering af kontanter og mobil pay
Håndtering af kontanter skal foregå som vi har gjort hidtil, af både medarbejdere
og frivillige.
Kontanter afleveres efter nærmere aftale med kordegnen.
e. Overførsel af økonomi fra 2017 til 2018
Såfremt der er overskud i 2017 regnskabet, kan disse overføres til de to nævnte
projekter i præstegårdsudvalget budgetteret i 2017.
f. Kollekter
Periode 2: Børnesagens Fællesråd, Det Danske Bibelselskab
Periode 3: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler,
Periode 4: Kirkens Korshær.
Periode 5: Danske Sømands- og Udlandskirker
Periode 7: Folkekirkens Nødhjælp, Selskabet til støtte for Pakistans kirke.
g. Personalehåndbog
Adresselister, vikarlister o. lign. slettes fra personalehåndbogen.
h. Præsteansættelse
Vi havde møde med biskop og provst i går, hvor der blev udvalgt ansøgere til
prøveprædiken og efterfølgende samtaler.
i. Personaletrivsel
Vi har udsendt individuelle svar til alle medarbejdere og afventer eventuelt
tilbagemeldinger.
j. Flagliste
Vi mangler frivillige til flaglisten. Listen blev sendt rundt.
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k. Dåb
Oplæg fra præsterne omkring dåbstiltag.
MR beslutter at drøfte dette som et særskilt punkt på et senere MR møde.
l. Gårdsplads ved Sognehuset
Sognehusudvalget får tilbud hjem på renovering.
m. Nyt fra MR til Mårsletbladet
Intet
n. Kursusansøgning
Kursus bevilliget.
5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Kirkegårdspersonalet er begyndt at omlægge kirkegården, i henhold til
udviklingsplanen.
Vi anbefaler at aflæse forbrugsmålere en gang om måneden.
Den 13. marts får vi besøg af Nationalmuseet vedr. kirkediget.
b. Præstegårdsudvalg
De to store træer fældes.
c. Sognehusudvalg
Intet
d. Kommunikationsudvalg
Vi skal være opmærksomme på at alle mail adresser virker.
e. Kirkerenoveringsudvalg
Vi har fremsendt et endeligt finasieret budget for kirkerenoveringen
til Provstiudvalget.
Den 8. marts får vi besøg af en farvekonsulent.
f. Aktivitetsudvalg
Vi havde en fin fastelavnsfest.
Påskemåltidet er ved at være på plads.
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6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde den 21. marts 2018
Folkekirkesamvirke, Prep kursus.
Kirkesyn kl. 15
7. Eventuelt
Udstilling i sognehuset. Tages op til mødet den 15. marts.

Husk kirkesyn næste gang

Kaffe: Else Svendsen
Sang: René

