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Fraværende: Jytte. Lisbeth.
Tilstede: Arkitekt Per Kristensen.
1.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra d. 16.09.2008.

Punkt 4c: Jens ønsker ændring:
"Værdigrundlag for menighedsråd og medarbejdere
ved Mårslet kirke" er vedtaget ved afstemning.
Menighedsrådet tilbyder tillid, ligeværd og hjælpsomhed.

3.

Meddelelser:

4.

a.

Formanden.

Postlisten gennemgås.
Henny og Erik har været til budgetsamråd i Søndre
Provsti. Henny gennemgår referat derfra.
Lokalplan nr. 842 ved Mustrupvej er vedtaget .

b.

Præsterne.

Hanne fortæller om konfirmandprojektet på Moesgaard, det var en lærerig oplevelse for præster og
konfirmander.

c.

Medarbejderrepræsentant.

Intet

d.

Kontaktperson.

Intet.

Til vedtagelse/beslutning:
a.

Kasserer. Kvartalsrapport.

Det vedtages, at der er offentligt regnskabs- og budget møde den 18.11. kl. 18'00. Derefter er der menighedsrådsmøde kl. 18'30.
Kvartalsrapport gennemgås og underskrives.

b.

Sognemedhjælperens stillingsbeskrivelse
(bilag 1).

Hanne har gennemgået stillingsbeskrivelsen sammen med Mette. Godkendt af menighedsrådet.

c.

Vand i kirken.

v/Arkitekt Per Kristensen.
Gennemgår forslag til anlæggelse af vand i kirken.
og budgetoverslag lydende på kr. 237.000 incl.
moms.
Jørgen Lauritsen oplæser brev til Søndre Provsti,
som han har sammensat sammen med Lis N.
Begge dele sendes til Provstiet.
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d.

Kirketjenerstillingen.

Stillingsbeskrivelsen omdeles og gennemgås af
Anette.
Efter endelig tilretning forelægges den Lis og Ebbe
til underskrivning .

e.

Ny løber i kirken.

Jørgen: Vi har fået 2 tilbud.
Brandts tæpper: 19.521.00 kr.
Tæppeland:
8.097.02 kr.
Det besluttes at Else K. og Jørgen tager sig af indkøbet.

f.

Nyt tv. til sognehuset.

Jørgen: TV 'et er i dårlig stand.
Det besluttes at Jørgen kan købe nyt TV, max
15.000 kr.

g.

Ansøgning om kursus fra
Mette Grøn Bugge

Mette bevilliges kurset og kørselsgodtgørelsen betales med lav takst.

h

Træbeskæring ved Obstrupvej.

Torben: Det besluttes at give 12.500 kr. til beskæring.
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Meddelelser fra udvalgene:

a.

Kirke- og kirkegårdsudvalg.

Torben: Ønske fra personalet om medarbejderbredbånd.

b.

Sognehusudvalg.

Anette: Nyt dørparti er bestilt.

c.

Præstegårdsudvalg.

Intet.

d.

Kirkeværge.

Jørgen orienterede om småreparationer på våbenhusets tag (manglende og løse tagsten), ved indgangsdøren (kontakter) samt på pillen ved den lille østlåge pga. defekt dørstop (er udskiftet). Murer Poul
Erik Christensen er orienteret.

e.

Aktivitetsudvalg.

Intet

f.

Sognemedhjælperudvalg.

Intet

g.

Bladudvalg.

Jørgen orienterede om hjemmesidens besøgsstatus,
hvor 7.000 passeres i aften, samt om samarbejde eller forsøg på samme - med nabosognenes hjemmesider, og det er da i få tilfælde lykkedes med link
til vores, men ellers synes der ikke at være nogen
interesse. Frederikskirken har direkte sagt at "- det
bruger vi ikke"
De fleste af hjemmesidens orientering om større
arrangementer i Mårslet kirke og sognehus sendes
normalt til Århus Onsdag, UgeNyt og Folkekirkens
Informationstjeneste, hvor det i sidstnævnte tilfælde
kan ses på deres hjemmeside under
"Arrangementer" (www.folkekirkeinfo.dk)

6.

Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde d. 18.11.2008.

7.

Eventuelt.

Intet

Sang:
Kaffe:
Referat d. 22.10.08. Susanne Lauritsen

