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Referat fra menighedsrådsmødet den 21. oktober 2009.

Afbud: Henny, Kjeld, Rene, Jette, Pia, Rakel deltager i stedet for.
Tilhører: Niels Kristian Overgaard.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 16.september 2009: Godkendt.
3. Meddelelser:
A: Formanden: postlisten gennemgås.
Vi har modtaget energirapport for sognehus og præstegård. Rapporten
skal tages med til kirkesyn og budgetbehandling.
Nationalmuseet anmoder om at få lov til at foretage ozonmåling.
Menighedsrådet synes det er en god ide og Erik vil tage kontakt
til Nationalmuseet.
B: Præsterne: Der bevilliges 1000 kr. til stof til scenepodierne.
C: Medarbejderrepræsentant: Rakel: Vedr. vand i kirken: Mogens spørger
Provsten, om hvordan det går.
Babysalmesang flyttes fra onsdag til mandag, i forårssæsonen.
D: Kontaktperson: Referat fra medarbejdermødet den 23.9. er sendt
rundt, ingen kommentarer.
E: Regnskabsfører: Intet
4. Til vedtagelse/beslutning:
A: Kasserer: Gennemgang af kvartalsrapport ved Anders.
Underskrives.
Den halve million der er bevilliget til kirkegårdsudvidelsen,
søger Erik om at få overført til 2010.
Gennemgang af ikke udførte arbejder iht. regnskab 2008 og budget
2009.
B: Afklaring om ophavsret til messehagler.
Ophavsretten til messehaglerne er afklarede.
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C: Nyt tag på mandskabshuset. Else K: Der er kommet 2 tilbud, dels fra
Poul-Erik Christensen i Mårslet og fra Solbjerg tømrer- og
murerforretning.
Menighedsrådet har godkendt renovering på mandskabshuset og vælger
tilbudet fra Poul-Erik Christensen under forudsætning af godkendt
budget fra Provstiet.
D: Personalemødet – formål og indhold: Vi opfordrer til at holde et fælles
medarbejder- og menighedsrådsmøde til februar.
Her vil vi diskutere fremtidig mødeform og indhold.
E: 2. pinsedag 2010, fælles gudstjeneste – er vi med igen:
Det vedtages at vi fortsætter med at deltage i fælles gudstjenesten.
F: Drøftelse af artikel i Kristeligt dagblad. Der er givet udtryk for at
sagen er gennemarbejdet, menighedsrådet oplever at sagen er blevet
fuldt og afsluttet.
Kristeligt dagblads tema, at kirkerne mangler en drejebog når der
er skimmelsvamp, det finder vi fornuftig, samtidig må vi konstatere,
at overskriften på artiklen om Mårslet kirke er direkte usand.
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5. Meddelelser fra udvalgene:
A: Kirke- og kirkegårdsudvalg: Else K: Graveren skal søge om ekstra hjælp
til grandækning.
DICH træ pleje laver beskæring langs Obstrupvej.
B: Sognehusudvalg: Intet
C: Præstegårdsudvalg: Intet
D: Kirkeværge: Intet
E: Aktivitetsudvalg: Alt står i kirkespillets tegn. Hanne appellerer til alle om
at have forståelse for, at kirkespillet fylder op i kirken.
F: Bladudvalg: Intet
6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde onsdag den
18. november, 2009.
Vi afholder offentligt regnskabs- og budgetmøde kl. 18’30.
7. Eventuelt:

Kaffe: Else og Else

Referat: Susanne Lauritsen

Sang: Rene

