MÅRSLET MENIGHEDSRÅD
Side 329

Menighedsrådsmødet onsdag d. 9. maj 2018, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat: Susanne
Afbud: Arne Andersen
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 11.4.2018 og 23.4.2018
Der er indsat forkert dato for det ekstraordinære menighedsrådsmøde,
ikke 23. maj men 23. april.
Referatet den 11. april 2018 blev godkendt.

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Den 31. maj kl. 17 er der ordination i Aarhus Domkirke af vores nye sognepræst
Trine B. Nielsen.
Formanden sender invitationen rundt.

b. Præsterne
Intet

c. Kontaktpersoner
Intet
d. Medarbejderrepræsentant
Intet

e. Kasserer
Mobil Pay er oppe at køre.

f. Kirkeværge
Intet
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4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Godkendelse af kvartalsrapport
Godkendt.

b. Dåbstiltag
Vi har drøftet Provstiets nye oplæg til dåbstiltag.

c. Velkomst til ny præst
Velkomsten er sat til den 3. juni kl. 14´00.

d. Gudstjenester under kirkerenovering
Vi prøver forskellige liturgier af, mens vi holder gudstjeneste i sognehuset.

e. Kirkegårdsdiger
Vi har fået referat for forundersøgelsen og afventer endelig projekt beskrivelse.

f. Persondataforordningen v. kasseren
Vi har gennemgået persondataforordningen og vi kigger løbende på tiltag.

g. Godkendelse af endelig budget til kirkerenovering
Budget dateret den 9.5.2018 er godkendt.
Samtidig bemyndiger menighedsrådet hermed rådsmedlem Torben Pedersen som
værende midlertidig tegnings- og attestationsberettiget. Rettigheden er gældende
for forhold, der vedrører kirkerenoveringsprojektet.
Rettigheden er gældende ved samtidig underskrift af formand eller næstformand,
og er varende indtil kirkerenoveringsprojektet er afsluttet.

h. Nyt fra MR til Mårslet Bladet
Intet

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet

b. Præstegårdsudvalg
Intet
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c. Sognehusudvalg
Flaglisten sendes rundt igen. Vi mangler at få dækket to dage.

d. Kommunikationsudvalg
Der afholdes møde sidst i maj måned.
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e. Kirkerenoveringsudvalg
Der er stor interesse for bænke. Kan købes søndag den 13. kl. 16.
Håndværkerne begynder 14. og 15. maj.

f. Aktivitetsudvalg
Intet

6. Eventuelt
Intet

7. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde den 13. juni 2018
Persondataforordningen.

Kaffe
Sang

Ellen
Kirsten

