Marslev - Birkende
Menighedsråd

Referat til menighedsrådsmøde torsdag den 9. februar 2017, kl. 18.30-21.30. Med
deltagelse af provst Lone Wellner.
Mødet afholdes i ”Den gamle Skole” i Marslev efter følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden er godkendt.

5 min.

2. Økonomi, herunder

20 min.

Beholdningseftersyn, 2 bilag vedhæftet
Menighedsrådet har behandlet revisionsprotokolat og
regnskabsinstruks. Til næste møde formand og kassere laver bilag til
regnskabsinstruks som vil tage udgangspunkt i de punkter nævnt i
revisionsprotokolatet.
Regnskabsinstruks v/Ulla Hovgaard
Menighedsrådet har bevilget 4000 kr. til kassere – til delvis dækning
af udgifter.
3. Orientering v/Formanden.

15 min.

Graverfaciliteter Birkende Graverkontor
Menighedsrådet har drøftet punktet.
4. Orientering, Personale v/kontaktpersonen.

10 min.

Kontaktpersonen og gravere laver en liste med maskinpark og
redskaber over 25.000 kr. til provstiet.
Menighedsrådet bevilger skærmbriller til Lene – stel max 795 kr.
Optikker er valgfri.

5. Orientering, v/Kirkeværge.

20 min.

Den Gamle Skole: Udskiftning af fyr, rep. af bindingsværk og murværk
samt kitning og maling af vinduer, på for- og baghus.
Der er flertal for at det bliver maler Michael Gommesen hvis han er
medlem af Byggegaranti-ordning. Hvis han ikke er benyttes Ove
Nielsen.
Menighedsrådet er enige i kirkeværgens øvrige anbefalinger om at
Marslev VVS til udskiftning af fyr og Mogens Knudsen til udskiftning af
murværk i gavlen på ”den gamle skole”.
Menighedsrådet vedtager at det bliver Ove Nielsen der maler på
præstekontoret.
Menighedsrådet vedtager at der laves 2 kapelnøgle (B-nøgler) til
bedemænd
Plantning af æbletræer i anledning af reformationen – menighedsrådet
vedtager at der bestilles to træer, et træ til hvert sogn.
6. Orientering v/præsten.

30 min.

Strukturændringer i de 4 midterste pastorater i provstiet.
Til næste menighedsrådsmøde vil formand og sognepræst udarbejde
et forslag til Gudstjeneste mønster fremadrettet.
Kirkefrokosten vil blive d.16 april ´17 – 2. påskedag
Hensigtserklæring - for 2018 er det vigtigt at få lagt pengene ind i
budget til annoncering.
Menighedspleje – menighedsrådet udarbejder på senere
menighedsrådsmøde en Kollektliste (indsamlingsliste)
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:



at trosbekendelsen tales og ikke synges - menighedsrådet
vedtager ved afstemning at troesbekendelsen tales
Vedligeholdelsesarbejder præstegården – Sognepræsten kontakter
elektriker for at få ordnet elektrisk installation. Der er disponeret 1000
kr. +/- 500 kr. dertil.

Kirkegårdsudvalget finder dato for at samles og tager stilling til ting der
skal vedligeholdes i præstegården.



Stillingtagen til udskiftning af fyr i præstegården. Menighedsrådet
vedtager at det bliver Marslev VVS der udskifter fyret i præstegården.
7. Aktivitetsudvalget, herunder

15 min.

Reformationsløbet.
Menighedsrådet gør Reformationsløbet til fast punkt på dagsordenen
frem til afholdelse.
8. Hvordan hjælper vi hinanden med at blive klædt på, til MR arbejdet i
fremtiden, hvad end man er ny eller erfaren?
15 min.
Udsættes til næste menighedsrådsmøde.
9. Stillingtagen til lån/leje af ”Den Gamle Skole” til diverse foreninger m.v.
15 min.
Flertallet i menighedsrådet vedtager at ”den Gamle Skole” må lånes ud til
diverse lokale foreninger – som note, formanden er imod. Ny servitut
udarbejdes af kirkegårdsudvalget og medtages på kommende
menighedsrådsmøde.
10. Grøn kirke
Udsættes til næste menighedsrådsmøde

15 min.

11. Modtaget post.
5 min.
Der er kommet svar fra provstiudvalget om 5% midler – i alt 111.095,00 kr. er
blevet dækket. Ekstraudgifter til ferieafregning kr. 45.712 blev ikke dækket.

12. Næste møde.
5 min.
28. februar ´17
28. marts 17 – formanden kan ikke deltage, næstformand træder til!
28. Eventuelt.

10 min.

