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Menighedsrådsmødet onsdag d. 10. oktober 2018, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Til stede:
Afbud: Ellen Albæk
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 12.9.2018
Godkendt

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Intet
Bestilling af mini håndbog snarest.

b. Præsterne
Præsterne arbejder med juleforberedelserne.

c. Kontaktpersoner
Intet

d. Medarbejderrepræsentant
Intet

e. Kasserer
Intet

f. Kirkeværge
Vi skal være opmærksom på affugter i kirken, at den tømmes korrekt

4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Oplæg og drøftelse med Provsten og uddannelseskonsulenten
Uddannelsesplanen for ny præst fremlagt.
Provsten orienterer omkring fremtidig præstestilling og kirken i forstaden.
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b. Godkendelse af revisionsprotokol og uafhængig revisionspåtegning
Revisionsprotokol er gennemgået, underskrevet og taget til efterretning.
Vi sætter kasseren som kiggeadgang.

c. Kirkerenovering:
Endelig tidsplan
Vi afventer endelig tidsplan grundet leveringsproblemer.

Indvielsesfest
Vi vedtager at afsætte midler til indvielsen.

d. Skelgrænser omkring Sognehuset
Der holdes møde med kommunen på fredag den 12.10.

e. Lønforhandlinger (lukket punkt)
Sagen er behandlet og kontaktpersonen svarer tilbage til organisationen.

f. Henvendelse omkring urne
Vi har drøftet henvendelsen og kirke- og kirkegårdsudvalget svarer pårørende.

g. Planlægning af juleaftensgudstjeneste
Vi vedtager at vi holder to gudstjenester i hallen.
De praktiske ting drøftes på aktivitetsudvalget.

h. Drøftelse af skel mod nabo
Drøftet på punkt d.

i. Budget 2019
Gennemgået og godkendt.

j. Ventilation/varme i Sognehuset
Vi er i dialog med leverandøren.

k. Hjertestarter i Sognehuset
Vi aftaler evt. anskaffelse af hjertestarter når vi drøfter næste budget.

l.

Nyt fra MR til Mårslet Bladet
Julegudstjeneste i hallen (Signe)
Kirkerenovering (Erik)
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5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet

b. Præstegårdsudvalg
Intet

c. Sognehusudvalg
Vores bygningssagkyndig arbejder videre med beregninger for foldedøren.

d. Kommunikationsudvalg
Intet

e. Kirkerenoveringsudvalg
Intet

f. Aktivitetsudvalg
Der er møde snarest.

6. Eventuelt
Intet

7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde den 14. november 2018
Liturgirapporten
Persondataforordning
Valg til MR poster
MR møder
FU møder
Kirkesyn
Kvartalsrapport
Budget
Indvielsesfest

Kaffe:
Sang:

