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Referat af menighedsrådsmødet den 21. april, 2009.
Afbud: Kjeld, Jette, Lisbeth.
Godkendelse af dagsorden: Tilføjelser:
Punkt k: konfirmationer i 2011.
Punkt l: evt. ny VVS mand
Godkendelse af referat fra den 18. marts 2009: Godkendt
Meddelelser:
A: Formanden: Postlisten gennemgås.
B: Præsterne: Intet.
C: Medarbejderrepræsentant: Intet
D: Kontaktperson: Vedr. vaccination af kirkegårdspersonalet: Susanne undersøger
udgifterne omkring vaccination.
MUS samtalerne er begyndt.
E: Regnskabsfører: Ikke afholdte ferie-fridage noteres af kontaktpersonen,
der giver besked til Henny når dagene afholdes.
Budgetmøde ændret til den 29.4. kl. 17.
Til vedtagelse og beslutning:
A: Kasserer: Anders: Kvartalsrapport forelagt og underskrevet.
B: Evaluering af gudstjeneste kl. 11’30: Hanne synes det er gået fint og
anbefaler vi fortsætter med denne ordning. Rådet giver deres
fulde opbakning.
C: Messehagler – status: Den røde messehagel er i fuld gang.
Messehageldamerne tager på tur til Lemvig i slutningen af maj.
Pjecen er under udarbejdelse.
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D: Sognemedhjælpervikar, stilling, størrelse, dato og opslag:
Erik kontakter Provsten om mulighed for at ansætte vikar, som
nuværende nomering.
Såfremt vi ikke får lov til det, opslår vi en 41% stilling hurtigst muligt.
E: Støtte til DVD om 24 bibelske fortællinger:
Det vedtages at give 750 kr. i års bidrag.
F: Ansøgning om scenepodier: Vi bevilliger køb af scenepodier, og omdisponerer
fra konto 3410, resten tages fra undervisningskontoen. Hanne og Knud tager sig
af købet.
G: Ansøgning om kursusdeltagelse for organist: Kurset bevilliges.
H: Ansøgning om at opstille kortbordskasetter, Mårslet Sogns Lokalhist. For.:
Der gives lov til at stille kortbordskasette i bedet til højre for den lille låge.
Menighedsrådet vil gerne se teksten før opstillingen.
I: Førstehjælpskursus: Else spørger de andre i kontaktgruppen om, hvad de
gør og om eventuelt fælles samarbejde om et kursus.
J: Klaver i kirken: Menighedsrådet foreslår at leje klaveret fra 1. sept. og se
hvordan det virker ved gudstjenesten i efteråret.
K: Konfirmationer i 2011: Det besluttes at 2011 bliver som 2012 for personalet.
Altså: A klassen søndag, B klassen fredag kl. 9, D klassen fredag kl. 11 og
C-klassen søndag.
Konfirmationer i 2012: A klassen søndag, B klassen fredag kl. 9, C klassen
fredag kl. 11 og D klassen søndag.
L: Ny VVS mand til kirkegården: Mogens kontakter en VVS mand.
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Meddelelser fra udvalgene:

A: Kirke- og kirkegårdsudvalg: Intet
B: Sognehusudvalg: Folk skal rydde op efter sig.
C: Præstegårdsudvalg: Hanne har fået lavet trappen ned til kælderen.
D: Kirkeværge: Referer fra mødet med Provsten og arkitekten. Referat
uddeles.
Vedr. vand i kirken: Vi afventer svar fra arkitekten.
E: Aktivitetsudvalg: Er i gang med planlægning af receptionen i forbindelse med
præsentation af messehaglerne.
F: Bladudvalg: intet

Dagsordenpunkter til næste menighedsrådsmøde den 13. maj. 2009:
Medarbejder bredbånd.
Nedsættelse af udvalg til studieturen.
Eventuelt: Lokalhistorisk forening vil prøve at arrangerer billedcafe sammen
med mandagscafeen i september.
Kaffe: Else K.
HUSK: BUDGETMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL KL. 17.

Referat Susanne Lauritsen.

Sang: Rene

