MÅRSLET KIRKE

- MENIGHEDSRÅDSMØDET D. 11.03.2008 kl. 18:30

Dagsorden

Formandens initialer

Referat

side 126

Fraværende: Torben, Lisbeth, Birgit.
1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra d. 19.02.2008.

Godkendt.

3.

Meddelelser:
a.

Formanden.

Postlisten gennemgås.
Jytte refererede fra mødet med Provstiet ,og der
blev udleveret referat.

b.

Præsterne.

Hanne: Der er dannet en beboerforening for Mårslet
gammel bydel. Obstrupvej 4 tilmelder sig.

c.

Medarbejderrepræsentant.

Intet

d.

Kontaktperson.

Else S.: Birgit har været glad for at være her.
Hjemmesiden: Der mangler oplysning om vedtægter i forbindelse med sognehuset og tilbud om mindekaffe. Jørgen tager sig af det.

Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer.

Henny: Den gamle hjemmeside er opsagt pr. 31.3.
08.
Den vedtagende del af personalebogen udleveres til
menighedsrådet.
Budgetønsker skal gives til Henny senest 1.4.

b.

Årsregnskabsaflægning.

Årsregnskab 2007 aflægges og underskrives.

c.

Aflysning af gudstjeneste den 20.07.08.

Ikke aktuelt.

d.

Drøftelse af frihed i julen for personalet
(bilag 1).

Forslaget tiltrædes under forudsætning af, at det
pågældende personalemedlem selv finder kvalificeret afløser, der kan godkendes af menighedsrådet.

e.

Folkekirkens Nødhjælps Landsmøde
(deltagelse af indsamlingsleder).

Der bevilliges 350 kr. plus kørselsgodtgørelse til
Knud Lunderskov, for deltagelse i landsmødet den
26. april på Nyborg Strand.
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Meddelelser fra udvalgene:
a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.

Intet

b.

Sognehusudvalg.

Der mangler folk til flaghejsning. Flaglisten rundsendes.
Erik Sørensen træder ind i sognehusudvalget
istedet for Astrid.

c.

Præstegårdsudvalg.

Intet

d.

Kirkeværge.

Intet

e.

Aktivitetsudvalg.

Intet

f.

Sognemedhjælperudvalg.

Intet

g.

Bladudvalg.

Jørgen ønsker at deadline er senest den 1. i måneden.
Der har siden den 11.2. været 700 besøgende på den
nye hjemmeside.

6.

Dagsordenspunkter til næste menighedsråds
møde d. 15.04.2008.

Godkendelse af mønster til den røde messehagel.

7.

Eventuelt.

Husk mødet den 7.4. med Landsforeningens konsulent Mette Houlberg.
Else Kjemtrup deltager ikke i menighedsrådsmøderne i april, maj, juni.
Jens minder menighedsrådet om, at de enkelte medlemmer snarest skal tage stilling til, om de ønsker
genvalg.

Sang: Hanne
Kaffe: Anette

Referat: Susanne.

