MÅRSLET MENIGHEDSRÅD
Side 420

Menighedsrådsmødet onsdag d. 18. november 2020, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Til stede: Erik Lund Sørensen, René Lunderskov, Torben Pedersen, Anders
Kristoffersen, Susanne Lauritsen, Trine B. Nissen, Ellen Albæk, Ebbe Nørgård
Pedersen, Ole Kleis, Else Kjemtrup, Kirsten Schmidt Nielsen. Anne Marie Dalsgaard.
Afbud: Åse Morsø.
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 21.10.2020
Referat godkendt.

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Spejderne har fået lov til at sælge juletræer den 12.-13.12.
ved sognehuset.
b. Præsterne
Daginstitutionerne kommer ikke i kirken da de ikke må være sammen
p.gr.a. Corona.
Der bliver ikke krybbespil for 3. klasserne i år, men der arrangeres et
løb på kirkegården, ”Rejsen til Betlehem”.
c. Kontaktpersoner
Intet
d. Medarbejderrepræsentant
Intet
e. Kasserer
Revisionsprotokollat 2019 er godkendt af provstiet og vi har fået
bevilliget 5% midler til reparation af tag.
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f. Kirkeværge
Intet
4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Kvartalsrapport 3. kvartal 2020
Godkendt
b. Opnormering af kirke-kultur medarbejder stilling (lukket punkt)
Vedtaget.
c. Kirkegårdsvedtægt (ny vedtægt gennemgås og vedtages.)
Vedtægt for Mårslet kirke godkendt og underskrevet, sendes til
provstiet.
Kirkegårdstakster.
Tages til efterretning.
d. Godkendelse af skelplacering mod nabo samt aftale om beplantning.
Erklæring til ejendomsberigtigelse af skelplacering og aftale om
beplantning godkendt og underskrevet.
e. Placering af 7-armet lysestage – skal den tilbage på samme plads
igen.
Den 7-armet lysestage placeres i en prøveperiode på alteret, vi vil
senere evaluere.
f. Menighedsrådsvalg – Endelig valgliste, konstituering, 25.11.2020.
Der er konstituering den 25.11.2020.
g. Juleaften – Afvikling af gudstjenester.
Der holdes gudstjeneste kl. 11 – 13 – 15.
Aktivitetsudvalget mødes den 21.12. kl. 10, hvor vi går over i hallen og
stiller op.
Der kimes et kvarter før hver gudstjeneste og ringning i 3 min.
Bedeslag foretages i hallen.
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h. Juleafslutninger – Dagpleje og børnehaver.
Se under 3b.
.

i. Projektor til visning af billede og film på kirken
Der tages kontakt til Carsten Dalsgaard om evt. leje af udstyr.
j. Nyt fra MR til Mårslet Bladet.
Den 7-armet lysestage (Kirsten Schmidt Nielsen)
Det nye menighedsråd.

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Grandækning forløber planmæssigt.
b. Præstegårdsudvalg
Der ligger et oplæg til ombygning omkring separat indgang til
præstekontoret.

c. Sognehusudvalg
d. Kommunikationsudvalg
e. Kirkerenoveringsudvalg
f. Aktivitetsudvalg
6. Eventuelt
7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde januar 2021.
Sommerlukning
Personalehåndbogen
Mailadresser
Kollekt KFUM
Oprydning på kirkens loft
Billeder på kirken
Konfirmationer fremad
Kaffe:

Sang:

