Side 3.

Referat af menighedsrådsmøde den 7. januar, 2009.
Afbud: Jette.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat fra den 18.11.2008: Godkendt.
Godkendelse af referat fra konstituerende møde den 24.11.2008, herunder afklaring
af posten som referent/sekretær: Godkendt. Susanne fortsætter som referent og
sekretær.
De fremtidige datoer for menighedsrådsmøderne er fastsat til onsdage. Der er
problemer med at alle kan være med.
Nye datoer: tirs 17.2., ons 18.3., (husk mødetid kl. 15’00 til kirke syn), tirs 21.4., ons
13.5., tirs 16.6., ons 19.8., ons 16.9., ons 21. okt., ons 18. nov.
Meddelelser:
A: Formanden: Postlisten gennemgås:
Henvendelse til kirkekonsulent om deltagelse i menighedsrådsmøde, evt. april
måned.
B: Præsterne: En fin december måned.
C: Den 8. marts kl. 16’00 afholdes koncert i Mårslet kirke med Kaare Norge.
D: Kontaktperson: Der er medarbejdermøde den 18. februar. Kl. 15’00.
Til vedtagelse/beslutning:
A: Kasserer: Orientering om kirkens regnskab, som aflægges efter rammeordning.
Budgetrapport 2009 uddeles.
Revisionsprotokolat fremlægges, godkendes og underskrives.
B: Ansættelse af regnskabsfører: Der bevilliges 8 timer pr. uge til Henny som
regnskabsfører. Formanden og næstformanden bemyndiges af rådet, til at
forhandle færdig med Henny.
C: Underskrift i bank: Formanden, kassereren og regnskabsføreren, har ret til
at skrive under.
Regnskabsføreren har adgang til netbank.
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D: Ønske fra Pia Labohn om salmebøger til koret: Der kan ikke afsættes penge fra
2008 budgettet. Ønsket sættes på i 2010. Evt. se om der er plads i 2009.
Der foreslås også af søge Y´s Mens.
E: Ansøgning fra Anette og Daniel Braüner om støtte til rejse til Honduras:
Vi tilbyder en gave til Impact med 1000 kr. pr. konfirmandundervisning op
til 3 gange, under forbehold at det skatteteknisk er i orden.
F: Repræsentant til Skole Kirke samarbejdet:
Hanne Davidsen og Anders Kristoffersen vælges.
Rene Lunderskov bliver suppleant.
G: Kirketjenerstilling: Intet nyt, vi afventer tilbagemelding fra Allan Størner,
kirketjenerforeningen.
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Meddelelser fra udvalgene:
A: Kirke- og kirkegårdsudvalg: De konstituerer sig i nærmeste fremtid.
B: Sognehusudvalg: De konstituerer sig i nærmeste fremtid.
Kunst i sognehuset henhører under aktivitetsudvalget.
C: Præstegårdsudvalget: Den 12.12. konstituerede udvalget sig.
Mogens Eskildsen blev formand.
Der er indkøbt ny ovn til Præstegården.
D: Kirkeværge: Der er lavet en reparation af søjlen ved lågen ud mod
Hørretvej.
E: Aktivitetsudvalget: Der skal være møde den 28.1. kl. 16’30.
F: Sognemedhjælperudvalget: Nedlægges.
G: Bladudvalg: Intet.
Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde:
Messehagler.
Kirkespil.
Flygel.
Medarbejder bredbånd.
Budgetmøde.

Eventuelt: Den 1. marts er der indsamling til Folkekirkens nødhjælp, Ebbe og
Susanne står for servicering.

Kaffe: Else K.
Referat: Susanne Lauritsen.

Sang: Anders.

