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Menighedsrådsmødet onsdag d. 14. august 2019, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Til stede: Trine Bredahl Nissen, Signe Høg, René Lunderskov, Kirsten Schmidt Nielsen, Else
Kjemtrup, Anders Kristoffersen, Torben Pedersen, Erik Lund Sørensen, Susanne Lauritsen, Ellen
Albæk, Anne Marie Dalsgaard, Niels Overgaard Kristensen.

Afbud: Ole Kleis
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 12.6.2019
Godkendt.

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Menighedsrådsmøde den 9.10. flyttes til kl. 19.30.

b. Præsterne
Indtil vi har fået ansat en kirke- og kulturmedarbejder overtager præsterne
minikonfirmanderne.

c. Kontaktpersoner
Vi har afholdt individuelle samtaler og der arbejdes videre ud fra handleplan.
Det er planen at faste medarbejder er behjælpelig med vikardækning på planlagte
ferie-/fridage.

d. Medarbejderrepræsentant
Vi skal have indkøbt en større affugter der skal stå nede ved orglet.

e. Kasserer
Se nedenfor
f. Kirkeværge
Se nedenfor
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Til vedtagelse/beslutning:
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a. Godkendelse af revisionspåtegning og revisionsprotokol for år 2018
Revisionspåtegning og revisonsprotokol for år 2018 fremlagt, taget til efterretning,
godkendt og underskrevet.

b. Godkendelse af kvartalsrapport pr. 30.6.2019
Forelagt og godkendt.

c. Godkendelse af igangsætning af reparation af tag på kirkens tårn.
Reparation af tag på kirkens tårn igangsættes.

d. Prioritering af anlægsønsker fremsendt til Aarhus Søndre Provsti.
Prioriteringsliste: Facaderenovering af graverhuset, istandsættelse af P-pladsen, ny
mur om materielgården, renoveringen af syddiget.

e. Drøftelse og disponering af budgetreserven for regnskabsåret 2019
En del af disponerede udgifter er brugt og resten hensættes til ventilation i
sognehuset.

f. Drøftelse og vedtagelse af plan for grandækning året 2019.
Som prøveordning vil vi forsøge at få grandækning færdiggjort til 1. søndag i advent.
Det kræver omlægning af arbejde og nogle ekstra timer.

g. Kirke- og kultur medarbejder stilling:
Kommunikation, babysalmesang, minikonfirmander.
Minikonfirmander: Præsterne overtager indtil videre undervisningen.
Kommunikation: Vi giver lidt flere timer til den midlertidige kommunikationsstilling.
Babysalmesang: Vi har fundet en afløser til babysalmesang, kontaktpersonen aftaler
nærmere.
Vi beslutter at have et oplæg klar til næste MR møde.

h. Handlingsplan for opfølgning af medarbejdersamtaler.
Gennemgang og orientering om handlingsplan:
Kort gennemgang af handlingsplanen.
Beslutning om informationsmøde og fastsættelse af mødetidspunkt:
Møde aftalt til den 6.9. kl. 11 til 13.

i. Kursus ansøgninger – kirkegårdspersonalet.
Bevilliget, men man skal være opmærksom på planlægning af tidsforbrug.
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j. Ansøgning fra KFUM-KFUK til familiefestival 2019
1500 kr. er bevilliget.

k. Kirkerenovering.
Placering af 7-armet lysestage:
Udskydes til næste møde

Placering af stander til lysestager
Udskydes til næste møde

l.

Nyt fra MR til Mårslet Bladet
Intet

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
b. Præstegårdsudvalg
c. Sognehusudvalg
d. Kommunikationsudvalg
e. Kirkerenoveringsudvalg
f. Aktivitetsudvalg

6. Eventuelt
7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde
Kirke- og kultur medarbejder stillingen
Kirkerenoveringen. Punkt. K.
Hjemmeside og kalender
Oprydning på loftet.

Kaffe: Else K.
Sang: Anders

