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Referat fra menighedsrådsmøde den 16. juni 2009.
Afbud: Henny, Keld.
1. Godkendelse af dagsorden: Tilføjelser:
Punkt g: Udkast til stander foran kirken.
Punkt h: Kursus/studietur for graveren.
2. Godkendelse af referat fra den 13. maj 2009: Rettelser:
Punkt 3E: Det korrekte beløb er 663,39 kr. fremover oplyses der ikke
beløb i referater.
Punkt 4G: 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.
3. Meddelelser:
A: Formanden: Postlisten gennemgås.
Menighedsrådet har færdiggjort vilkår for ansættelse
og funktionsbeskrivelse med præstesekretær og regnskabsfører.
B: Præsterne: Hanne er sygemeldt fra den 17.6. – 19.7.
C: Medarbejderrepræsentant: Intet
D: Kontaktperson: Graveren understreger, at det er menighedsrådet der
fremsender opsigelse med korrekt varsel.
E: Regnskabsfører: Intet
4. Til vedtagelse/beslutning:
A: Kasserer: Anders orienterer om budgetsamrådsmødet. Referat
udsendt.
B: Sognemedhjælper: Ansættelsesudvalget indkalder snarest til
ansættelsessamtale.
C: Nedsættelse af udvalg til studietur: Mogens og Ebbe.
Dato: lørdag den 3. oktober
D: Tur til Berlin – drøftelse og afklaring: Vi synes det er en fin ide, at
arbejde videre med, vi tilbyder Tiset at samarbejde om projektet,
så fremt de har lyst til det.
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E: Redaktør til kirkebladet: Når vi får oplæg fra Mårslet bladet, skal
vi have et afklarende møde om det videre samarbejde.
F: Afklaring om ophavsret til messehageler: Udsættes.
G: Udkast til stander foran kirken: Erik sender udkast rundt,
tages op på næste møde.
H: Kursus/studietur for graveren: Det er bevilliget.
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5. Meddelelser fra udvalgene:
A: Aktivitetsudvalg: Vi ser frem til spillemandsmessen og
friluftsgudstjenesten.
B: Kirke- og kirkegårdsudvalg: Intet
C: Sognehusudvalg: Intet
D: Præstegårdsudvalg: Intet
E: Kirkeværge: Epitafiet blev afhentet i går.
F: Bladudvalg: Intet
6.Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde den 19. august 2009:
Afklaring om ophavsret til messehageler.
Udkast til stander foran kirken.
Gudstjeneste 3. juledag.

7. Eventuelt: Kirkebetjeningen har et ønske om at få oplyst navne på afdøde
ved bisættelse og begravelse.
Eventuelle afbud til menighedsrådsmøder ønsket fremsendt til
formanden, snarest muligt.
Susanne holder ferie i august måned.

Sang: Else K.

Referat: Susanne Lauritsen

Kaffe: Anders

