MÅRSLET KIRKE

- MENIGHEDSRÅDSMØDET D. 18.11.2008 kl. 18:30

Dagsorden

Formandens initialer

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse:
punkt 4 b: jubilæumsgratiale graveren.
punkt 4 c: kortbordskasetter.

2.

Godkendelse af referat fra d. 21.10.2008.

Godkendes.

3.

Meddelelser:

4.
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a.

Formanden.

Postlisten gennemgås.
Regnskab 2007 er godkendt af Provstiet.

b.

Præsterne.

Intet

c.

Medarbejderrepræsentant.

Intet

d.

Kontaktperson.

Intet

Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer.

Henny og Hanne har været ude at se på ny
kopimaskine. Der er et ønske om en farve kopimaskine.
Det vedtages at give grønt lys til at købe en sådan.

b.

Jubilæumsgratiale graver.

Det vedtages af give Inga et jubilæumsgratiale lydende på 5.600 kr.

c.

Kortbordskasetter.

Jørgen: Der er afholdt møde i Egnsarkivet hvor der
blev diskuteret, hvor kortbordskasetterne skal stå.
Det besluttes at opsætte en ved kirken og en ved det
"glemte" hus.

MÅRSLET KIRKE - MENIGHEDSRÅDSMØDET D. 18.11.2008 kl.18:30
Dagsorden
5.

e.

Formandens initialer

Referat

side 149

Meddelelser fra udvalgene:

a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.

Torben: Inga har ønske om en ny printer og en ny
skærm, dette bevilliges.

b.

Sognehusudvalg.

Anette: Gennemgår listen over kirketjenerstillingen.

c.

Præstegårdsudvalg.

Hanne: Der er et projekt i gang mht. præstegårdshaven, - men vejret skal blive bedre.

d.

Kirkeværge.

Konserveringsværkstedet i Vejle har, efter at have
besigtiget epitafiet s.m. med Hvejsel (flyttefirma),
anslået en transportomkostning t/r til Vejle på omkring 25.000 kr. excl. moms. Den totale renoveringspris incl. moms vil derfor langt overstige de 100.000
kr., der er bevilget til formålet. Jørgen orienterer
provsten, for om muligt at få en tillægsbevilling. Epitafiets top og bundstykke vil blive afmonteret mandag d. 5. jan .2009, og selve transporten finde sted
mandag d. 12. januar 2009.
Else K. og Jørgen har besøgt to tæppefirmaer, der har
givet tilbud på ny løber i kirken, og valget faldt på
Tæppeland i Viby, der var langt det billigste (ca.
9.000 kr. incl moms). Farven blev diskuteret ud fra
prøver, og Else og Jørgen afgør valget i kirken.
Kalkning af kirken, efter årelang reklamation, ser nu
omsider ud til at være afsluttet. Dansk Kirkekalk får
de sidste penge (8.000 kr.), men vi skal nok se os om
efter et andet firma næste gang.
Henvendelse fra Mårslet Sogns lokalhistoriske forening om opstilling af kortbordskassetter (infotavler) ved kirken udenfor kirkegårdsmuren, østsiden, samt ved "Det forsvundne hus" på Obstrupvej.
Er OK, men efter aftale med Inga Michels.

Aktivitetsudvalg.

Hanne: Johannes Møllehave aften en succes.

f.

Sognemedhjælperudvalg.

Intet

g.

Bladudvalg.

Intet

6.

Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde.

7.

Eventuelt.

Jytte foreslår at hendes mapper overgår til egnsarkivet.

Referat: Susanne Lauritsen, 18.11.2008

