Marslev - Birkende
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag den 30. maj 2017, kl. 18.30-21.30 i ”Den
gamle Skole” i Marslev

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden er godkendt.
2. Ansættelse af præst, orientering ved Provst Lone Wellner Jensen.
Håndtering af administrative opgaver, som normalt ligger hos præsten.
Profilmøde med Biskop Tine Lindhardt d. 8 Juni 2017 kl. 18.00
Orientering om ansættelsesproces.
Sognepræst sørger for at rette hjemmeside og indtaler besked på
telefonsvarer.
Provst vil gerne have en mail med en kontaktperson i forbindelse med
vikarpræster – denne person er Henrik Luthje.
3. Økonomi, herunder
Budgetforslag 2018 v/Skovbodata Helle Worm.
Orientering omkring budgetforslag 2018.
1. møde efter sommerferien skal det færdigdiskuteres hvilke aktiviteter
der skal prioriteres, herunder børnebibler og undervisningsmaterialer
til konfirmander.
Herefter kan budgetforslaget godkendes.
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4. Orientering v/Formanden, herunder
Orientering fra Årsmøde i Landsforeningen af Menighedsråd.
Invictusløbet i ”Den gamle Skole”.
Formanden har orienteret
Spejderne har takket for lån af den gamle skole
Bygningssyn af præstegård d. 22. Juni 2017 kl. 10.00
Der afholdes afskedsreception efter stillegudstjeneste den 14. juni 2017
kl. 17.30.
Provstiet har forespurgt hvorvidt menighedsrådet er interesseret i
fællesindkøb af motoriseret katafalk. Menighedsrådet har besluttet at
takke JA til fællesindkøb. Formanden skriver til provstiet.
5. Orientering, Personale v/kontaktpersonen.
Stillingtagen til evt. studietur med MR og personale.
Ved planlægning af arrangementer, skal der være opmærksomhed
omkring gudstjenester på samme tidspunkt.

Plakatprinteren flyttes fra kirkekontor til kontoret i Den Gamle Skole.
Menighedsrådet vedtager at der tages på studietur. Aktivitetsudvalget
planlægger turen sammen med en evt. personalerepræsentant.
6. Orientering, v/Kirkeværge.
Status bygningsarbejder
Status indkøb af traktor til Marslev
Orientering fra Kirkeværge.
Forespørgsel omkring videre arbejde på bygninger
Traktor på prøve i Marslev– den gamle traktor er gået i stykker og kræver
stor reparation. Den udlånte traktor, kan købes for de penge der er
bevilliget fra 5% midlerne og er denne godkendt af graver i Marslev ved
endt udlån – tager kirkeværge og graver stilling til indkøb.
Kirkegårdskort – formanden undersøger hvor langt det er nået.
7. Orientering v/præsten.
Aftaler i forbindelse med præsten fraflytning, herunder
Slutrengøring
Overtagelse af musikstudie
Elektrikerhjælp til nedtagning af lamper
Ved udflytning giver Præsten tilladelse til at menighedsrådet eller den nye
præst kan henvende sig med praktiske råd om præstebolig,
arrangementer, ect.
Dele af det musikstudie der står på præstekontoret er betalt af præsten
selv.
Menighedsrådet beslutter at den resterende del som er betalt af provstiet,
er en gave til præstens nye pastorat.
Henrik Luthje assistere med nedtagning af lamperne.
Præsten understreger at der bør være ekstra opmærksomhed på
arbejdsbyrde hos præstesekretær imens der ikke er en præst.
8. Aktivitetsudvalget, herunder
Evaluering af Reformationsløbet.
Kursus MR-medlemmer+personale, v/Lars
Koncert v/Fangekoret den 11. juni kl. 15.00 i Birkende Kirke.
Evaluering af reformationsløbet – der er gjort mange erfaringer, mange
gode få ringe.
Menighedsrådet beslutter ikke at tage imod tilbuddet til kursus – og finder
dato for en ryste-sammen-dag, ved næste møde.

9. Modtaget post.
Invitation til reception ved MGIF 125 års Jubilæum med deltagelse af
Anne-Marie Larsen og Kjeld Madsen

10. Næste møde.
20 juni 2017 kl. 18.30 på kirkekontoret i Birkende.
11. Eventuelt.

