Marslev - Birkende
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag den 27. april 2017, kl. 18.30-21.30 i ”Den
gamle Skole” i Marslev – uden medvirken af personalerepræsentant Ellis Bjørk.
1. Godkendelse af dagsorden.
Eventuelle tilføjelser til dagsordnen.
Dagsorden er godkendt.
2. Orientering v/Formanden, herunder
Mødernes afvikling.
Sang og fadervor ved mødets afslutning.
Svar fra provstiudvalg i forhold til ansøgninger.
Provstiudvalget har givet afslag på at bruge penge på nyt fyr til
præstegården for penge med henblik på kloakering. Der søges om ny
varmekilde i Marslev præstegård i forbindelse med budget 2018
Orientering fra Budgetsamråd.
Formanden har orienteret om indledende budgetsamråd.
Generelt orientering fra formand om udviklingsplan, udlån af Den gamle
skole til Dansk spejderkorps lørdag den 29/4-17, Alkoholbevillig –
anledningen er ”Hans Thausen”-dagene, Regulering af Råger ved
Birkende Kirke – 1 maj til 15. Juni.

3. Orientering, Personale v/kontaktpersonen.
Orientering fra medarbejdermøde.
Graveren i Birkende har en telefon der ikke kan holde strøm mere en et
par timer. Menighedsrådet vedtager graveren i Birkende kan indkøbe en
ny telefon – samme telefon som graver i Marslev.
Ønske fra personale om en udflugt – tages med som punkt på næste
menighedsrådsmøde.
Medarbejderrepræsentant er Ellis Bjørk og Suppliant Mogens Madsen.
Kirkeværgen er den ansvarlige for nøgler.

4. Orientering, v/Kirkeværge.
Orientering fra Kirkeværge om det kommende byggeri på Den gamle
skole.
Malerarbejde i Kirkekontoret starter d. 28.4.2017
Stolpe der holder lågen i mellem præstegård og kirkegård er rådnet væk
og der indkøbes en ny.
Træet ved pumpen på kirkegården i Marslev skal fældes.
Parkeringspladsen ved Den gamle skole er ofte optaget af biler – der skal
sættes et skilt op med at pladsen er forbeholdt brugere af Marslev kirke
og den gamle skole.
Forslag til regulativ for lån af ”Den Gamle Skole”, vedlagt.
Eksisterende Regulativ for lån af den gamle skole er stemt ned, 1 for, 5
imod og 2 undlod.
Særstandpunkt: Kjeld Madsen er imod at Den gamle skole skal udlånes til
private arrangementer.
Nye regulativ for lån af ”Den gamle skole” bliver rettet til med mindre
ændringer, som bliver renskrevet af Henrik Lüthje.
Indkøb af traktor til Marslev.
Provstiudvalget har bevilliget op til 85.000 kr. til en ny traktor.
Menighedsrådet vedtager at Kjeld, Mie og Lars samt Graveren i Marslev
finder ud af hvilke muligheder der er inden for rammen af 85.000 kr. Dette
vil være med som punkt ved næste menighedsrådsmøde.

5. Orientering v/præsten.
Orientering om ”Skitse om gudstjenester 2017”.
Præsten har orienteret om ”skitse for gudstjenester 2017”
6. Økonomi, herunder
Kvartalsrapport januar kvartal 2017, vedlagt
Stillingtagen til revidering af budget 2017
Menighedsrådet godkender kvartalsrapporten 1. kvartal 2017 – samt
besluttet at ved halvårsregnskab, gennemgåes dette lidt grundigere.
Forespørgsel fra Lucy Bergstrøm vedrørende indsamling i forbindelse
med Filmcafe.
Menighedsrådet har stemt nej til indsamling i Kollekten – i stedet har
menighedsrådet vedtaget at det koster 20 kr. at deltage til filmcafe,
onsdagscafe og sognemøder.
7. Kommunikation og samarbejde i menighedsrådet.
Vissionsmøde + grøn kirke venter til efter sommerferien.

8. Aktivitetsudvalget, herunder
Reformationsløbet.
9. Revidering af flagregulativ, særligt i forhold til bisættelser/begravelser.
Forslag til ”Ringe- og flagregulativ, vedlagt.
Menighedsrådet vedtager det reviderede flagregulativ – kontaktperson
udsender flagregulativet til personalet.
10. Lukket punkt
11. Modtaget post.
Formanden har gennemgået posten
12. Næste møde.
30.5.2017 kl. 18.30 i den gamle skole
20.6.2017 kl. 18.30 i den gamle skole.
15.8.2017 kl. 18.30 i den gamle skole
13. Eventuelt.

