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Menighedsrådsmødet d. 17.06.2008. Kl. 18.30
i Sognehuset.
Fraværende:

Torben, Else K.

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra d. 20.05.2008.

Godkendt

3.

Meddelelser:

4.

a.

Formanden.

Postlisten gennemgås.
Cirkulære vedr. menighedsrådsvalg 2008
givet til Jens.
Ebbe opfordrer til at vi bruger IT-skrivebordet.

b.

Præsterne.

Hanne: Orienterer om det nye kirkespil.
Det går stille og rolig med støtte.
Indtil nu er der indkommet 77.500,00 kr.

c.

Medarbejderrepræsentant

Intet

d.

Kontaktperson.

Else S: Oplyser om, at vi har fået en ny gravermedhjælper Anders. Det går f int.

Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer.

Henny anmoder om en markise ude foran sit kontor.

b.

Orientering fra budgetsamråd d.
3. juni, Århus Søndre Provsti.

Jytte og Henny orienterer om mødet.
Referat fra Henny runddelt.

c.

Hvilke ”arbejder” har vi tilbage i
2008, som endnu ikke er iværksat?
(bilag 1).

Det besluttes at iværksætte 50.000,00 kr. til renovering af præstegårdshaven.
Det vedtages at der afsættes max. 15.000,00 kr. til
en markise udenfor Hennys kontor. Henny og Hanne tager sig af indkøbet.
Anette tager kontakt til tømreren for at få en tilstandsbeskrivelse af døre og vinduer i sognehuset
og indhenter tilbud hos maleren, mhp. maling af
sognehuset indvendig og præstegården udvendig.

d.

Vand i kirken.

Jørgen orienterer.
Jørgen og Ebbe ønsker møde med Provstiet i forhold til Nationalmuseets udtalelser, sagen genoptages på menighedsrådsmødet i sept. om evt. omdisponering af bevilligede midler fra 5% puljen 2007.
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e.

Friluftsgudstjeneste.

Hanne orienterer om dagen.
Hanne tager kontakt til den nye bager i Mårslet, vedr.
mad.
Evt. overskud går til kirkespillet.
Anette og Ebbe sælger øl, vand og kort.

f.

Ansøgning fra Pia L. (bilag 2).

Pia får dækning til sin kursusdag.

g.

"Samarbejde med Testrup Højskole om temadag om 'Det absurde teater og Jesu forkyndelse".

Vi stiller garanti med 5.500 kr. til samarbejdet.
Hanne spørger Astrup, Tiset og Tranbjerg om de vil
være med til at samarbejde.
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Meddelelser fra udvalgene:

a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.

Intet

b.

Sognehusudvalg.

Anette: Arbejdet er indledt med ny optælling af
kirketjenerstilling.

c.

Præstegårdsudvalg.

Intet

d.

Kirkeværge.

Der er møde med Arbejdstilsynet fredag den 27.6.
kl. 8:30 i kirken, vedr. afslutning af orgelsagen.

e.

Aktivitetsudvalg.

Hellig 3 Konger Træf bliver den 4. januar 2009.
Aktivitetskalender sæson 2008/2009 omdeles.

f.

Sognemedhjælperudvalg.

Intet

g.

Bladudvalg.

Jørgen orienterede om et tiltag med gensidige links
til/fra hjemmesider i andre kirkesogne om arrangementer. Tranbjerg og Viby er positive og har gjort
det. Skåde linker ikke til andre kirkesider.

6.

Dagsordenspunkter til næste menighedsråds
møde d. 19.08.2008.

Logo konkurrence om Mårslet kirkes logo.

7.

Eventuelt.

Intet

Fravær næste gang: Jørgen og Susanne

Kaffe: Erik
Sang: Birgit

Referat 17.6.2008 Susanne.

