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Menighedsrådsmødet onsdag d. 21. oktober 2020, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Til stede: René Lunderskov, Anders Kristoffersen, Erik lund Sørensen, Torben Pedersen, Ebbe
Nørgård Petersen, Ellen Albæk, Susanne Lauritsen, Else Kjemtrup, Kirsten Schmidt Nielsen, Anne
Marie Dalsgaard, Ole Kleis, Åse Merete Morsø, Trine Bredahl Nissen.

Afbud:
1.

Godkendelse af dagsorden.
4J: Covid 19, gennemførelse af arrangementer og genåbning.
4K: Placering af den syvarmede lysestage.

2.

Godkendelse af referater:

3.

Meddelelser:

Mødet den 16.9.2020: Godkendt
Valgudvalg: ingen referat

a. Formanden
Intet

b. Præsterne

Der er kommet en henvendelse omkring konfirmation fremadrettet. Det tages op på
MR – møde i foråret.

c. Kontaktpersoner
Intet

d. Medarbejderrepræsentant
Intet

e. Kasserer
Intet

f. Kirkeværge

Der er sat gang i vinduesudskiftning i præsteboligen og det bliver træ/aluminium. Vi
undersøger omkring vinduer til graverhuset.
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Til vedtagelse/beslutning:
a. Endelig budget 2021 til vedtagelse

Vedtaget.
Mårslet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 46239628, Budget 2021,
Endeligt budget afleveret d. 22.10.2020 kl. 9.11.

b. Lønforhandlinger (lukket punkt – bilag)
Behandlet.

c. Kirkediger (igangsættelse af projekt)

Kassereren tager kontakt til Hans Lund, om igangsætning af projektet.

d. Menighedsrådsvalg – valg og konstituering
Konstituering er aftalt til den 25. november kl. 19.

e. Juleaften – afvikling af gudstjenester

Vi arbejder hen imod tre gudstjenester i hallen en gudstjeneste om formiddagen og
to gudstjenester over middag.
Aktivitetsudvalget arbejder videre med planlægningen.

f. Juleafslutninger – Dagpleje og børnehaver.

Præsterne tager fat i kontaktpersonen for dagpleje og børnehaver i Mårslet,
omkring nærmere retningslinjer.

g. Julens gudstjenester.

Vi holder fast i 3 højmesser den 25.12 – 26.12– 27.12

h. Hellig tre Kongers træf
Vi støtter aktivitetsudvalget i, at vi udskyder Hellig tre Kongers træf til foråret.

i. Nyt fra MR til Mårslet Bladet
Intet

j. Covid 19. Gennemførelse af arrangementer og genåbning.
I kirken må vi være 110 personer iflg. arealkrav.
Der kan være mellem 55 og 110 personer i Mårslet kirke i henhold til gældende
afstandskrav.
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Vi har gennemgået de reviderede retningslinjer fra kirkeministeriet af 9. oktober
2020.
Vi holder fast i de faste brugere i sognehuset.
Lokal handleplan for håndteringen af symptomer og smitte med Covid 19 er
gennemgået og godkendt.

k. Placering af den syvarmede lysestage.
Vi overvejer placeringen, om den skal placeres samme sted som tidl.

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Kirken er blevet kalket.

b. Præstegårdsudvalg

Møde med arkitekt omkring ombygning af præstebolig
Møde med Århus kommune omkring beplantning af skel.

c. Sognehusudvalg
d. Kommunikationsudvalg
e. Kirkerenoveringsudvalg
f. Aktivitetsudvalg

Vi aflyser adventsfest for senior.
Vi arbejder videre med et alternativt arrangement.

6. Eventuelt
Pjecen omkring kirkens renovering er opstartet.

7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde den 18. november, kl. 19.00
Den syvarmede lysestage
Kvartalsrapport.

Kaffe:
Sang:

