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Fraværende: Else K., Jytte, Birgit.
1.

Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse: punkt f: Omprioritering.

2.

Godkendelse af referat fra d. 11.03.2008.

Godkendt

3.

Meddelelser:

4.

a.

Formanden.

Postlisten gennemgås.
Anne Marie går på barsel den 14.7.2008.
Brev fra Provsten vedr. drift og anlæg, uddeles.
Foreløbig driftsramme for 2009 er 2.765.000 kr.

b.

Præsterne.

Intet.

c.

Medarbejderrepræsentant.

Lisbeth: Der er et ønske om en ekstra mikrofon i
kirken. Er sat på budgettet i 2009.
Lisbeth har et ønske om at indkøbe en ny salmebog
med noder, dette bevilliges.

d.

Kontaktperson.

Intet

Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer.

Kvartalsrapport omdeles, gennemgås og underskrives.

b.

Godkendelse af mønster til den røde
messehagel.

Bente Sørensen fremviser mønsteret til den røde
messehagel. Godkendes enstemmigt af menighedsrådet.

c.

Ansøgning om samarbejde om og
økonomisk støtte til nyt teaterprojektet
"Galilæerens Skygge" (bilag 1).

Hanne overvejer et nyt kirkespil.
Der er massiv opbakning fra Mårslet menighedsråd
til projektet. Menighedsrådet indvilger i at lægge
lokaler og kirke til, samt støtte projektet økonomisk. Det er vigtigt at medarbejderne orienteres tæt
om projektets forløb.
Anette: Det er vigtigt at styrke et fællesskab i sognet og at kirke er mere end at fejre højmesse. Flere i
sognet har været nysgerrige på, hvilket projekt menighedsrådet vil sætte i gang efter messehaglerne.
Menighedsrådet takker for det grundige oplæg der
er fremsendt.

d.

Vand i kirken.

Jørgen: Der er fremkommet 2 tilbud.
Bravida: 148.750,00 kr. incl. moms.
Poul-Erik Christensen: 101.875,00 kr. incl. moms.
Jørgen undersøger tilbuddene nærmere.

MÅRSLET KIRKE - MENIGHEDSRÅDSMØDET D. 15.04.2008 kl.18:30
Dagsorden

Formandens initialer

Referat

side 129

e.

Ansøgning om udtrædelse af menighedsrådet.

Ansøgning fra Astrid oplæses af Ebbe.
Med menighedsrådets accept, erstattes Astrid af Erik
Sørensen.

f.

Ompriotering af midler.

Torben: Vi omprioriterer fra digekonto- og sandbåsbudgettet således, at materialgården repareres med
nyt asfaltlag i år.

5.

Meddelelser fra udvalgene:

a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.

Torben: Budget er afleveret til Henny.

b.

Sognehusudvalg.

Anette: Udvalgsmøde afholdt. Der blev bl.a. drøftet
hvad Sognehuset skal bruges til.
Sognehuset er her for at blive brugt, - med omtanke.
Else S. ønsker at standse med at lave kaffe til arrangementer fremover.

c.

Præstegårdsudvalg.

Intet

d.

Kirkeværge.

Vedr. åbning af vinduerne i kirken. Jørgen har lavet
en stang til formålet.
Vinduesrammerne bliver malet her til foråret.

e.

Aktivitetsudvalg.

Planlagt møde den 14. maj.
Næste arrangement: Spillemandsmesse i kirken med
efterfølgende arrangement i Sognehuset.

f.

Sognemedhjælperudvalg.

Intet

g.

Bladudvalg.

Jørgen: Der har været over 1.500 besøgende på Mårslet kirkes hjemmesiden.
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6.

Dagsordenspunkter til næste menighedsråds
møde d. 20.05.2008.

Mindekaffe.
Vand i kirken.
Valg af IT ansvarlig, IT-skrivebordet.
Studietur

7.

Eventuelt.

Husk: Budgetlægningsmøde den 14. maj kl. 18'30.
Vedr.: Stormøde den 29. april.
Der opfordres til at så mange som mulig deltager i
mødet.
Der er afholdt møde med konsulent Mette Houlberg. Ebbe, Anette og Susanne samler trådene og
sender resultatet til Mette. Man bør reservere den
18. juni til næste møde.

Kaffe: Anette

Sang: Erik

