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Fraværende: Torben, Astrid. Under Astrids fravær
er Erik Sørensen trådt ind i menighedsrådet.
1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra d. 15.01.2008.

Godkendt.

3.

Meddelelser:

4.

Postlisten gennemgås.
Mårslet Fællesråd holder repræsentantsskabsmøde,
Erik Sørensen, Jørgen og Susanne Lauritsen deltager.

a.

Formanden.

b.

Præsterne.

c.

Medarbejderrepræsentant.

Intet

d.

Kontaktperson.

I anledning af artikel om mug i orglet,i menighedsrådenes blad, 1. blad 2008, sendes forespørgsel til
Arbejdstilsynet og Bedriftssundhedstjenesten, om
ozonlampernes formodede negative virkning.
Ved akut opstået problemstillinger i kirke og sognehus kontaktes kirkeværgen eller formanden for sognehusudvalget. Hvis ikke de træffes, må man selv
tage hånd i hanke om problemet.

Intet

Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer.

b.

Personalehåndbogen.

Pr. 1.1.2008 er der 4838 indbyggere i Mårslet.
Budgetrapport for 4. kvartal 2007 uddeles og gennemgås af Henny.
Der bevilliges et lønindberetningsprogram til
FLØS.
Det vedtages at igangsætte indlæggelse af vand i
kirken.
Dato for budgetlægning fastsat til onsdag den 14.5.
kl. 18'30.
Lisbeth, Else S. og Henny udarbejder to personalehåndbøger, der er vedtaget indtil videre.
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c.

Gudstjenestereform v/Hanne D. og Jette
R.C.

Det uddelte forslag til ændring af gudstjenesteordningen gennemgås af Hanne D.
Forslaget blev modtaget positivt af menighedsrådet.
Det besluttes i en forsøgsperiode, at holde barnedåb
4-6 lørdage om året. Perioden er fra 1.9.08 til
31.8.09., hvorefter der evalueres.

d.

Høringssvar til provstiet (bilag 1).

Høringssvar til stormødet er uddelt.
Gennemgås og tilrettes.

e.

Forberedelse til møde m. provstiet d.
21/2-08.

Vi er færdige med forberedelserne til mødet med
provstiet og tager til møde den 21.2.08.

f.

Mårslet Kirkes hjemmeside v/Jørgen.

Jørgen præsenterede Mårslet kirkes nye hjemmeside.
maarslet-kirke.dk
Ris, ros og evt. ændringer modtages gerne.

g.

Forløb vedr. personalepolitik
v/forretningsudvalget.

Ebbe har haft kontakt til Landsforeningen, konsulent
Mette Houlberg.
Forretningsudvalget arbejder videre for at få et møde
i stand med konsulenten og menighedsrådet.

h.

Folkekirkesamvirket i Århus (bilag 2).

Vi ønsker at støtte forslaget fra Folkekirkesamvirket
i Århus.

i.

Danmission. Anmodning om tilskud
(bilag 3)

Vi støtter ikke ekstraordinært. Vi indsamler som vi
plejer.

j.

Fibernet? (Se omtale i Mårslet Bladet).

Jørgen tager kontakt til Østjysk Energi.

k.

Aflysning af gudstjeneste den 20. juli?

Udsættes.
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Meddelelser fra udvalgene:

a.

Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Intet

b.

Sognehusudvalg.

Intet

c.

Præstegårdsudvalg.

Intet

d.

Kirkeværge.

Jørgen har beklædt væggene i skabet til messehaglerne med plexiglas, for at beskytte stoffet.

e.

Aktivitetsudvalg.

Vi ser frem til den 7. marts hvor vi skal mødes til
arrangementet: Påske, kunst og Ikoner.

f.

Sognemedhjælperudvalg.

Intet

g.

Bladudvalg.

Vi vil bestræbe os på i Mårslet bladet, på kirkesiderne, at orientere om arbejdet i menighedsrådet,
frem til næste opstillingsmøde i september.

6.

Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde d. 11.03.2008.

7.

Eventuelt.

Sang
Kaffe

Referat: Susanne.

Næste møde 11. marts kl. 15'00 (kirkesyn)
Årsregnskabsafvikling
Aflysning af gudstjeneste den 20.7.
Drøftelse af frihed i julen for personalet.

Anette
Else S.

