Marslev - Birkende
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 26. februar 2015 kl. 19.00 i
”Den gamle Skole” i Marslev.
Med afbud fra ….

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen for aftenens menighedsrådsmøde: Jill Jespersen ønskede
at dele pkt. 1 op i 2 punkter. Desuden indsættes punktet ”Kalenderen”. I
øvrigt godkendt.
2. Godkendelse af referater
Referatet fra menighedsrådsmødet den 8. januar blev godkendt.
Referatet fra menighedsrådsmødet den 22. januar kunne ikke godkendes
af Jill Jespersen, Henny Jensen, Camilla Stoustrup samt Hanne
Skjoldemose.
3. Hanne Skjoldemoses udtræden
Det er enstemmigt godkendt, at Hanne Skjoldemose udtræder af
menighedsrådet.
Hanne Skjoldemose ønsker at få tilføjet flg. særstandpunkt: Hanne
Skjoldemose afleverede udmeldelsesblanket. Hun er af den opfattelse, at
dele af menighedsrådet havde talt sammen før selve konstitueringen og
havde aftalt at pege på en ny formand. Hun er også af den opfattelse, at
at præsten er arkitekten bag dette ”Kongemord”. Derudover finder Hanne
det betænkeligt, at præsten og den nye formand er rigtig gode venner.
Yderligere ønsker Hanne Skjoldemose en kopi af protokollen vedlagt sin
udmeldelsesblanket, som sendes til Fyens stift.
Niels Overgaard ønsker at få tilføjet flg. særstandpunkt: Niels Overgaard
finder det trist og sørgeligt, at Hanne Skjoldemose udtræder bla. på
baggrund af nogle formodninger og betænkeligheder, som de nævnte på
alle måder kan afvise er en realitet.
Camilla Stoustrup ønsker at få tilføjet flg. særstandpunkt: Camilla
Stoustrup er enig i Hannes Skjoldemoses betænkeligheder. Jill Jespersen
deler Camillas særstandpunkt.

4. Valg af næstformand
Jill Jespersen ønskede at valget af næstformand skulle foregå skriftligt.
Ved skriftlig afstemning stemtes med fire stemmer på Bent Jensen og 3
stemmer var blanke stemmer. Bent Jensen er hermed valgt som
næstformand.
5. Valg af underskriftsberettiget
Næstformand Bent Jensen blev valgt som underskriftsberettiget.
6. Ansøgninger
Henny Jensen bad menighedsrådet om at godkende skrivelsen pr. 22/1 til
regnskabsrevisionen om præstens betaling for el og vand i præstegården.
Menighedsrådet godkendte skrivelsen og dags dato for skrivelsen
ændres til den aktuelle dato.
Menighedsrådet besluttede, at den nuværende kontrakt på den
forpagtede jord ved Præstevejen ikke skal ændres før planlagt, 31/12
2018 – og det samme vedr. den forpagtede jord ved Nonnebo Mose (dog
her indtil 31/12 2019). Indtil der laves nye forpagtningsaftaler forlanger
menighedsrådet ikke moms.
Vedrørende overskuddet fra 2014 på 274.264,82 kr. besluttede
menighedsrådet at 250.000,- hensættes til opførelse af ny graverbygning
i Birkende. De resterende 24.264,82 kr. afsættes til to nye gavlvinduer i
Marslev præstegård.
Formand og kasserer kontakter udvalget for fælles regnskabsarbejder og
forklarer årsagen til, at regnskabsføreren skal have 25 timer ekstra for sit
arbejde for menighedsrådet. Menighedsrådet anmoder udvalget om
yderligere 6 timer ekstra til regnskabsføreren for udarbejdelse af
budgettet for 2016.
Gennem en genafstemning i menighedsrådet er formandens ansøgning
om en printer flerstemmigt godkendt. Jill Jespersen og Camilla Stoustrup
stemte imod.
7. Personale
Mogens F. Hansen orienterede om personalet.
8. Kirkeværge
Der er installeret termostater til styring af minimumstemperatur for elpanelerne i Birkende kirke. Der er bestilt nye bænkelysestager til Marslev
kirke. En for menighedsrådet hidtil ukendt drænledning tværs gennem
jorden ved præstevejen har lidt stor skade. Menighedsrådet er som ejer
af jorden ansvarlig for at udbedre skaden, og kan påregne en ekstraudgift
i forbindelse med dette.
Der er kommet nye gravstedstakster – nu med takster for nedlæggelse af
gravsteder før udløb af fredningsperioden - uanset størrelse - på 635,25
kr. inkl. moms pr. gravsted.
Præsteboligen får to nye gavlvinduer samt fornyede glaslister.
Kalkning af Marslev kirke begynder umiddelbart efter påske og vil være
afsluttet inden konfirmationsgudstjenesten (kalkning i uge 15-17).
Sidst i februar lægges nyt rygningshalm på ”Den gamle Skole”s
hovedbygning.

Mogens F. Hansen anmoder om, at menighedsrådet som første punkt
ved menighedsrådsmødet den 19. marts går over i Marslev kirke og
sammen ser på forholdene i kirken i forbindelse med et nyt altertæppe.
9. Modtaget post
Menighedsrådet har modtaget takkekort fra graver Kjeld Madsen og
menighedsrådsmedlem Birthe Clausen.
Menighedsrådet og kirkernes personale er af Kerteminde Provsti inviteret
til visning af filmen Nordvest i Kerteminde Bio den 30. marts kl. 19.00.
Provstiet ønsker besked om antal deltagere senest den 23. marts.
Menighedsrådsmedlemmer og personale kan give besked om evt.
deltagelse til Mogens F. Hansen senest den 19. marts.
10. Kalenderen
Formanden inviterer til et samarbejdsmøde for
menighedsrådsmedlemmer samt supleanter i ”Den gamle Skole” i
Marslev kl. 19.00 den 10. marts. Provsten deltager. Datoen forsøges
ændret til næste menighedsrådsmøde den 19. marts.
Menighedsrådsmøder: 21. maj samt 18. juni – begge kl. 19.00
Den 21. maj indledes med syn af kirkerne samt ”Den gamle Skole”.
11. Eventuelt
Der er indkommet et forslag om at menighedsrådet inden mødet under
spisningen synger en salme og beder en bøn, at bordet er ryddet af inden
mødet og at rådet bestræber sig på at mødet er slut senest kl. 22.00.
Camilla Stoustrup forlod mødet under dette punkt.

