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Menighedsrådsmøde

Ingen afbud

Marianne K. deltog som koordinerende
sognemedhjælper.
Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant.
Bodil W. deltog som kasserer og sekretær.
Dagsorden:
1.

Indledning ved – Dan Nielsen

2.

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt. Der ønskes tidspunkter på dagsordener
fremover, i hvert fald frem til sommerferien.

3.

Godkendelse af referatet fra 28. november

Nils Aspelin kom med særstandpunkt ang. valg til
enkeltposter på det konstituerende møde, da det af
referatet ikke fremgik, hvordan hvert MR-medlem
havde stemt. MR tog særstandpunktet til efterretning
og talte stemmer op på valgene. Stemmerne indføres i
referat fra det konstituernede møde den 28. november
og nyt referat udsendes før underskrift på næste møde.
Særstandpunktet vedlægges som side 3a i protokollen.

4.

Aktuelt fra formand

Orienterede om div. modtaget post, som lægges frem,
så alle kan se det (står i grå diskette i bogreolen).

5.

Aktuelt fra præster, kirkeværge,
kontaktperson, koordinerende
sognemedhjælper, personalets rep., kordegn,
udvalg mm.

Jesper H.: Om ’de ni læsninger’- gudstjeneste.
Henrik L.: Om Teenmess, Menighedsplejens uddeling
af julehjælp til omkring 55 personer, Åbne
bibelgrupper og Søren Kirkegaard-år i 2013.
Dan: Orientering fra SU og afslutning af kloaksikringsarbejdet.
Irene B.: Både kontaktperson og formand deltager i
personalemøde den 3. januar. Formand og
kontaktperson deles om opgaven som kontaktperson
og deles om honoraret.
Dan: Der skal skemalægges rådighedstid
(rådighedsbånd) for kirkens funktionærer. Dette tages
op på kommende personalemøde og derefter
udfærdiges indstilling til kommende MR-møde.
Marianne K.: Om teenklub, besøgstjeneste, Valbykonference, teencell, babysalmesang og manual for,
hvor man kan sende hjemløse hen.
Bodil: 2 nye trådløse mikrofoner og en lille MP3
optager er anskaffet. Prædikener kan herefter lægges
ud på kirkens hjemmeside.

---
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Beslutning om dagsordener og referater:
Offentlige dagsordener og referater lægges fremover
på hjemmesiden og udsendes til stedfortrædere,
fortrinsvis på mail.

6.

Fordeling af Genbrugsoverskud

Der forventes 100.000 kr. i overskud. 40.000 kr.
overføres til Menighedsplejen, resten opspares til
senere brug, evt. diakonalt arbejde.

7.

Fordeling af indsamling juleaften

Indsamlingen til kirkens børne- og ungdomsarbejde
går i år til Teencell.

8.

Vedtagelse af fremtidige mødedatoer

Mødedatoer vedtaget med justeringer i forhold til det
udsendte udkast. Ny årsplan udsendes med referatet.

9.

Budgetopfølgning

Ingen beslutninger.

10. Bevillinger:
1. Ansøgninger om deltagelse i
budget/regnskabskursus for kordegn
og valgt kasserer

Godkendt med 2 x 1.150 kr.

2. Ansøgning om ladcykel eller
cykelanhænger til kirken

Ladcykel med gear og lås i god kvalitet indkøbes i år
af Henrik, Jens og Marianne. Max.pris 15.000 kr.
Cyklen skal dekoreres så det kan ses, den tilhører
Vigerslev Kirke. Cyklen kan opbevares i skuret ved
skraldeindhegningen.

3. Ansøgning om dækning af transport
til præstekursus

Henrik L. bevilges togbillet til og fra præstekursus i
januar.

4. Ansøgning om Willow Creek
medlemskab for kirken

Bevilges med 1.990 kr. pr. år, som ’værktøjskasse’ til
lederskabsudvikling for 2013 og 2014.

5. Uopsættelige bevillinger

Ansøgninger til ”åbent hus”-foredrag og teencell tages
på næste MR-møde.

11. Fremtidig annoncering

Jens og Bodil deltager i annonce-møde med andre
kirker i Valby den 2. januar og vender tilbage på MRmødet i januar med tilbagemelding fra mødet.
Herefter må MR tage stilling til, om vi skal være med
i fælles annonce.
Der sættes spalte (som tidligere) i Valbybladet for
januar.
PR-udvalg nedsættes på næste møde.
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12. Sogneanalyse (fra visionsdagen)

Sogneanalyse bestilles snarest.

13. Ansøgning fra frimenighed om at bruge
Vigerslev Kirke til begravelser

Udsættes til næste møde.

14. Menighedsmøde i 2013

Udsættes til næste møde.

15. Forslag om julegaver til personalet
Ansatte forlod mødet under pkt. 15

I denne valgperiode indføres julegaver til lønnede
ansatte (incl. præster). Max. Pris 300 kr.

16. Evt.

Ingen beslutninger

Mødet slut kl.22.12

Underskrifter:

Dan Nielsen

Irene Rønn Lind

Nicolaj Woller Jensen

Thomas Iversen

Irene Birkbak

Børge Christiansen

Lisbeth Jensen

Jens Brabrand

Nils Aspelin

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

