Marslev - Birkende
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 28. februar 2017, kl. 18.30-21.30.
Mødet afholdes i ”Den gamle Skole” i Marslev efter følgende dagsorden:
Manglende ved mødet: Lars Tordrup
1. Godkendelse af dagsorden.
5 min.
Lukket punkt på dagsorden under personale – diskuteres ved afslutning.
Bevillingen til Kassere på 4000 kr. er til tilskud for computer.
2. Økonomi, herunder

45 min.

Regnskab 2016, v/Annie Niebuhr
Menighedsrådet godkender regnskabet for 2016
Marslev-Birkende Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 28163290,
Regnskab 2016, Afleveret d. 28-02-2017 19:13

Regnskabsinstruks og bilag om attestation m.v., v/Ulla Hovgaard
Regnskabsinstruks underskrives af menighedsrådet og personale –
hvert medlem modtager en kopi.
3. Orientering v/Formanden.
5 min
Klage modtaget vedr. flagning ved begravelse – bliver taget op ved næste
ordinære menighedsrådsmøde.
4. Orientering, Personale v/kontaktpersonen.

10 min.

5. Orientering, v/Kirkeværge.
20 min.
Kirketælling
Biskoppen kræver ikke længere tællingerne – derfor vedtager
menighedsrådet at der ikke længere skal være kirketælling.
Driftsrapporten skal dog stadigt føres i Marslev Kirke.
Forslag til regulativ for lån af ”Den Gamle Skole”
Menighedsrådet laver forskellige positive/negative scenarier for
kommende regulativ og disse sendes til kontaktperson. Med
udgangspunkt i det gældende regulativ.
Afsendt tilbudsmateriale til provstiet
Formand sender ansøgning om frigivelse af midler til den gamle skole
og finansiering heraf. Kirkeværge sætter dato for at hvornår
menighedsrådet samles for at pakke kontoret ned, så der kan males.
Menighedsrådet vedtager anskaffelse af digital dødsanmeldelse.

Mogens finder prisen på Person Registrering.
Den 28.marts starter menighedsrådsmødet kl. 18.00 med en
rundvisning på Marslev Kirkegård.
6. Orientering v/præsten.

20 min.

Strukturændringer i de 4 midterste pastorater i provstiet.
Herunder forslag til Gudstjenestemønster fremadrettet.
Menighedsrådet godkender enstemmigt forslaget for gudstjeneste
mønster – sognepræst og kontaktperson holder møde ang.
skemalægning af de 24 gudstjenester ud over den faste gudstjeneste
søndag formiddag.

7. Aktivitetsudvalget, herunder

20 min.

Reformationsløbet.
Udskydes til næste møde.
Stillingtagen til entrebetalling ved koncerter med professionelle
kunstnere.
Menighedsrådet vedtaget enstemmigt at kirken kan lånes ud til
Birkende Forsamlingshus mod at låne forsamlingshuset til
fællesspisning i forbindelse med Hans Thausens dagene.
Menighedsrådet summer over muligheden for entrébetaling til
kommende menighedsrådsmøde.
8. Hvordan hjælper vi hinanden med at blive klædt på, til MR arbejdet i
fremtiden, hvad end man er ny eller erfaren?
20 min.
Udskydes til kommende menighedsrådsmøde.

9. Grøn kirke
Udskydes til kommende menighedsrådsmøde

15 min.

10. Modtaget post.
5 min.
H.K.H Dronning Margrethe er inviteret af biskoppen til deltagelse den
7.september i anledningen af Hans Thausen.
11. Næste møde.
5 min.
Ekstra ordinært menighedsrådsmøde 15.3.2017 kl. 17.00
Ordinære menighedsrådsmøde 28.3.2017 kl. 18.00
P.G.A trykfejl i kirkebladet (menighedsrådsmøde kl.19.00) vil der på
hjemmeside og Facebook i marts måned blive annonceret følgende
rettelse: Menighedsrådsmøde MARST, APRIL OG MAJ begynder kl.
18.30.
12. Eventuelt.

10 min.

