Marslev - Birkende
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 17. januar 2017 kl. 18.30
Mødet afholdtes i ”Den gamle Skole” i Marslev:

1. Godkendelse af dagsorden.Dagsorden er godkendt.
2. Økonomi (v/regnskabsfører Annie Niebuhr), herunder
Budget 2017, 2 bilag vedhæftet
Foreløbigt regnskab 2016, herunder stillingtagen til ansøgning om
5%’s midler.
Menighedsrådet ansøge om 5% midler på kr. 111.095 kr.+ feriepenge godtgørelse for
fratrådt graver. Hanne Skjoldemose ansøger provstiet om 5% midler.
Udkast regnskabsinstruks v/Ulla Hovgaard
Løsning til PDF-filer der ikke kan åbnes - Ulla finder løsning
Regnskabsinstruks er fremlagt og tilretttet. Klargøres til underskrivning ved næste
menighedsrådsmøde.
3. Orientering v/Formanden.
Status regnskabsfører. Formanden har forhørt sig hos andre
menighedsråd samt talt med præstesekretær Lene Boger - Lene
Boger er blevet adspurgt af menighedsrådet om
regnskabsføreropgaven, hun vil gerne påtage sig opgaven. Herefter er
det besluttet af menighedsrådet at Lene Boger er ansat som
regnskabsfører pr. 1. april 2017 - med oplæring ved Annie Nieburh og
Lilian Valsted. Der skal betales særskilt for Lilian Valsted.
Tilbud Workshop, bilag vedhæftet. Lige nu er her er der ikke et behov,
men det kan komme senere.
Høring svineproduktion, Birketvedvejen 6, 2 bilag vedhæftet
Hanne Skjoldemose skriver til Kerteminde kommune at der ikke er
nogen indsigelser fra menighedsrådet.

Svar fra Fyns Stift på klage, bilag vedhæftet
Er taget til efterretning – OBS husk mødetidspunkt
Kurser menighedsrådsmedlemmer, bilag vedhæftet
Kursusprogrammet er omdelt i menighedsrådet
Udkast til forslag om forsøg i folkekirken, bilag vedhæftet.
Udkastet er drøftet på mødet.
4. Orientering, Personale v/kontaktpersonen.
Arbejdsmiljø graver i Marslev: Kontaktperson skriver til Mogens
Madsen om at indhentet tilbud på
traktor plus tilbehør både til Birkende og
Marslev. Hanne Skjoldemose søger forhåndsgodkendelse på 5 % midler
hertil.
Arbejdsmiljø kirkekontoret, herunder indkøb makulator. Makulator er
indkøbt. Menighedsrådet beslutter at kirkekontoret skal males,
kirkeværgen indhenter tilbud hertil. Pengene tages fra de hensatte
midler til vedligeholdelse af præstegården.
Kurser medarbejdere
Menighedsrådet bevilliger kurser – Kordegnens årsmøde d.15 18.5.2016 til Lene Boger OBS! Inklusive overnatning, Kirkegårdskonference d. 9.3.2016 til
Mogens Kamille og Kjeld
Forslag om kirkekaffe en gang om måneden i Marslev
Forslaget om kirkekaffe er stemt ned. Forslag om kirkefrokost, kontaktperson spørger
Kamille om hun vil være behjælpelig herved
Affaldssortering/Grøn Kirke - sættes på som punkt til næste menighedsrådsmøde.
5. Orientering, v/Kirkeværge.
Kirkegårdskonference, bilag vedhæftet
Den Gamle Skole: Udskiftning af fyr, rep. af bindingsværk og murværk
samt kitning og maling af vinduer, på for- og baghus
Prisoverslag er indhentet. Kirkeværgen indhenter ialt 3 tilbud på
ovennævnte. Tilbud på Udskiftning af fyr - præstegården medtages i
beregningen, Niels indhenter særskilt tilbud til præstegården.
6. Orientering v/præsten.
Stillingtagen til hvorvidt den liturgiform, der er blevet benyttet ved
højmesser i Marslev og Birkende kirker i en prøveperiode på 3. mdr.
siden den 1. marts 2016 skal gøres permanent.
Ændringerne i forhold til før 1. marts omhandler flg. områder i
højmesseliturgien:




Nadverritualet nu er ritual b) i stedet for som tidligere ritual c)
Intet korsvar efter Fadervor, når bønnen afsiges efter slutkollekten,
samt at den kan flyttes til efter kirkebønnen fra prædikestolen. Efter
prøveperioden skulle den bedste af de to placeringer og praksis for
Fadervor fastsættes.
at trosbekendelsen tales og ikke synges
Nadvarritualet forbliver som den er nu - vedtager menighedsrådet.
Troesbekendelsen form tages op ved næste møde
Stillingtagen til hvorvidt alarmsystemet på kirkekontoret skal ændres.
Det nuværende er ikke opgraderet i mange år.
Menighedsrådet vedtager at alarmsystemet i præstegård samt præstegårdskontor
opgraderes.
Årskalender for reformationsjubilæumsåret 2017 i kirkebladet?
Menighedsrådet vedtager forslaget, kommer ikke til at overstige 3000 kr.
Kirkehøjskole, bilag vedhæftet
Menigshedrådet vedtager at igangsætte kirkehøjskolen. Det afprøves som forsøgsordning.
Tilbud om velgørenhedskoncert - menighedsrådet tager det op igen efter sommerferien.

7. Aktivitetsudvalget, herunder
Brug af sponsorer, samarbejde med firmaer, fonde, foreninger.
Menighedsrådet vedtager at det er ok at søge sponsorer i forhold til
reformationsløbet!
Onsdagscafe, stillingtagen til evt, flytning af tidspunkt.
Menighedsrådet vedtager at onsdagscafeen flyttes til kl. 10 – 12.
8. Modtaget post.
9. Næste møde. D. 9. februar kl. 18.30 - 22.00,
28. Februar kl. 18.30 - 22.00
28. Marts kl. 18.30 - 22.00
27. April kl. 18.30 - 22.00
30. Maj kl. 18.30 - 22.00
20. Juni kl. 18.30 - 22.00
10. Eventuelt.

