Side 16
Referat fra menighedsrådsmøde den 13.maj 2009.
Afbud: Ebbe, Keld, Knud, Jette og Pia.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 21. april 2009: Godkendt.
3. Meddelelser:
A: Formanden: Postlisten gennemgås.
B: Præsterne: Hanne sygemeldes fra onsdag den 17.6. til onsdag den 1.7.
C: Medarbejderrepræstentant: Intet.
D: Kontaktperson: Det besluttes at der ikke tilbydes vaccination af
personale på nuværende tidspunkt, men vi følger udviklingen.
Omkring førstehjælp tager vi et møde med Falck om det samlede
abonnement og forhører os om førstehjælpskursus.
Det besluttes at aflyse gudstjenesten den 26. juli og henviser til nabokirker.
E: Regnskabsfører: Organistvikar honoreres for medvirken ved bryllup,
begravelse og bisættelse med 603, 08 kr. (når man har PO eksamen).
4. Til vedtagelse/beslutning:
A: Kasserer. Budgetbidrag 2010 godkendes og underskrives.
B: Medarbejder bredbånd: Med de nuværende skatteregler er
besparelsen meget lille og derfor vil vi ikke udbyde medarbejderbredbånd af hensyn til administration for Mårslet kirke.
C: Ny kirkebladsredaktør: Vi vil forsøge at holde et møde med
bladudvalget ved Mårslet Bladet, Erik tager kontakt og vi vil
hver især tænke på en efterfølger.
D: Nedsættelse af udvalg til studietur: Udsættes til næste møde.
E: Forberedelse til budgetsamråd: Henny, Anders og Erik deltager.
F: Vikar for sognemedhjælper - stilling og starttidspunkt: Vi beslutter
at opslå en 41% stilling fra 1. september med mulighed for en 60%
stilling pr. 1. januar 2010.
Ebbe, Else og Hanne er i ansættelsesudvalget.
G: Mødetidspunkt – forslag om kl. 19’00: Mødetiden næste gang vil være
afhængig af dagsordenen.
Det besluttes at lave en forsøgsordning med mødetid kl. 19 og vi vil bestræbe
os på at afslutte møderne senest kl. 22.
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5. Meddelelser fra udvalgene:
A: Kirke- og kirkegårdsudvalg: Vedr. hjælpemiddel med motor
til trækning af kiste. Else K. aftaler fremvisning af en
sådan, sammen med Inga og Lis.
B: Sognehusudvalg: Intet.
C: Præstegårdsudvalg: Intet
D: Kirkeværge: Konserveringscenteret fra Vejle kommer den
15.6. og fjerner epitafiet. Efter konserveringen opbevares
det i Vejle.
Vand i kirken sagen sendt til fornyet behandling af
tjenstlig vej, via Provstiet.
E: Aktivitetsudvalg: Vedr. messehagel receptionen pinsedag,
tages der 2000 kr. fra konto ”sammenkomster” og 8000 kr.
fra messehagel kontoen.
Udvalget planlægger dagen.
Hanne fortalte kort om Berlin turen.
Ny liste vedr. aktiviteter 2009/2010 uddeles.
F: Bladudvalg: Intet
6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde tirs. d. 16. juni 2009.
Nedsættelse af udvalg til studieturen
”drøftelse og afklaring” af turen til Berlin.
Redaktør til kirkebladet.
7. Eventuelt: Pas på annoncehajerne ang. telefonannoncering.

Kaffe: Anders

Referat Susanne Lauritsen, 13. maj, 2009.

Sang: Mogens

