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Fraværende: Henny, Jytte, Torben, Birgit.
1.

Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelser, punkt 4, h og i.

2.

Godkendelse af referat fra d. 19.08.2008.

Referat godkendes.

3.

Meddelelser:

4.

a.

Formanden.

Postlisten gennemgås.

b.

Præsterne.

Intet

c.

Medarbejderrepræsentant.

Intet

d.

Kontaktperson.

Else S. Medarbejder møde afholdt. Referat sendt
rundt, ingen kommentarer.

Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer.
Godkendelse og underskrivelse af det revi
derede årsregnskab for 2007 samt tilhørende revisionsprotokollater.

Forelagt og underskrevet.
Regnskabet udviser en kassebeholdning på
407.850 mod budgetteret 203.945 pr. 31.12.2007.

b.

Indlæggelse af vand i kirken.

Jørgen gør rede for mødet med provst Knud Erik
Bager og arkitekt Per Christensen, den 4. sept.
Arkitekten udarbejder konkret forslag til myndighederne.
Kirketjener Lis Nissen og kirkeværge Jørgen Lauritsen udfærdiger et følgebrev til provsten.

c.

Værdigrundlag (bilag 1).

Arbejdsgruppens forslag deles rundt.
Værdigrundlag for menighedsråd og medarbejdere
for Mårslet kirke er vedtaget ved afstemning,
8 for og 1 imod (Jens).
Jens mente : Menighedsrådet tilbyder tillid, ligeværd og hjælpsomhed er nok.

d.

Sognemedhjælperens arbejdsområde.

Hanne D. Sognemedhjælperens stillingsbeskrivelse
revideres. På dagsorden næste gang.
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e.

Udvalg vedr. personalekonsulent i Søndre Provsti (bilag 2).

Vi har drøftet forslaget og vil sende følgende synspunkt til udvalget vedr. personalekonsulent.
Vi kan tiltræde under forudsætning af, at stillingen
opslås i relevante medier. Ebbe mailer til provsten.

f.

Kirkenet-pc til Hanne Davidsens kontor
(bilag 3).

Dette vedtages. Hanne iværksætter.

g.

Brandsoft – konvertering til internetversion af regnskabs- og kirkegårdsprogram.
(se rundsendt mail fra Henny Margrethe Bauning).

Dette er vedtaget.

h.

Aflysning af gudstjeneste julesøndag.

Det vedtages at gudstjenesten aflyses den 28.12.

i.

Studietur 2008 budget

Else K. Det besluttes at budgettet hæves med 2000
kr.
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Referat

Meddelelser fra udvalgene:

a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.

Intet

b.

Sognehusudvalg.

Anette. Tilbud fra tømmer Steen Laursen, på
ny fordør. Anette sætter i værk.
Trappen laves når døren er ordnet.

c.

Præstegårdsudvalg.

Intet

d.

Kirkeværge.

Jørgen redegjorde for den uafsluttede kirkekalkning. Dansk Kirkekalk er rykket adskillige gange.
Vi skylder fortsat 8.000 kr., og mon ikke vi skal
finde et andet firma næste gang?

e.

Aktivitetsudvalg.

Intet

f.

Sognemedhjælperudvalg.

Intet

g.

Bladudvalg.

Jørgen: Hjemmesiden har nu været besøgt over
5.700 gange siden starten i foråret. Der er i gennemsnit 30 om dagen, der kigger på.
Der er (forsøgsvis) oprettet en blog, så det nu er
muligt at kommentere indslag o.a. på hjemmesiden,
som f.eks. om mindreårige børn i kirken.
En direkte tilgang er:
http://maarslet-kirke.blogspot.com/ , men det er
også muligt at komme til den direkte fra hjemmesiden, fra steder hvor der spørges efter kommentarer.

6.

Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde d. 21.10.2008.

7.

Eventuelt.

Sognemedhjælperens stillingsbeskrivelse.
Vand i kirken
Kirketjenerstillingen.

Referat: Susanne Lauritsen, 16.9.2008.

Kaffe: Else K.

Sang: Erik

