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Menighedsrådsmøde

Afbud fra Henrik L. (kursus) og Thomas I.

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

Indledning ved – Irene Rønn Lind

2.

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt, punkter udsættes undervejs.
Punkt til næste møde: Stedfortræderes deltagelse på
MR-møder.

3.

Godkendelse af referaterne fra 28. november
og 19. december

Referaterne godkendt. Nils Aspelin ønsker dog
særstandpunkt vedlagt dette referat, som blad nr. 6a.

4.

Aktuelt fra formand

Greater Loves bestyrelse har søgt tilskud til Projekt
Greater Love af det bindende stiftsbidrag for 2014 i
lighed med tidligere.

5.

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

---

-

-

6.

Bevillinger:
1. Ansøgning om budget til ”Teencell”

Jesper takker for hilsnerne til sin runde
fødselsdag.
Irene B. og Dan har deltaget i personalemøde.
Irene B. er i færd med at sætte sig ind i
papirerne omkring ansættelserne ved kirken.
Marianne om ældrearbejdet, frivillighedskursus den 7. feb., mv.
Rasmus Ruge ansættes som baryton og
sopranstillingen genopslås.
Personalet takker for julegaven fra MR i dec.

Der bevilges 1.500 kr. + juleindsamlingen på 3.500
kr. til budget for ”Teencell” for 2013.

2. Ansøgning om ekstra midler til
”Åbent hus”

16.000 kr. bevilges til større arrangement i marts (incl.
annoncering).

3. Kursusansøgning fra
kirketjenermedhjælp

Bevilget med 7.080 kr. for to ugers kirketjenerkursus i
uge 9 og 11.

4. Uopsættelige bevillinger

Ingen.
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7.

Fremtidig annoncering – nedsættelse af PRudvalg

Marianne K. og Nicolai W., som desuden finder et
eller to medlemmer udenfor rådet. Udvalget kommer
med indstilling til menighedsrådet. Nuværende spalte
i Valbybladet bibeholdes indtil MR har taget anden
beslutning.

8.

Forslag om oprettelse af børnekor (fra
visionsdagen)

MR overvejer videre indtil næste MR-møde. (Nævnes
også på menighedsmødet).

9.

Menighedsmøde i 2013

14. april 2013 efter gudstjenesten.

10. Opfølgning på regnskab 2012 – herunder
revisionsprotokollat for beholdningseftersyn

Der opspares ca. 60.000 kr. til fremtidig
vedligeholdelse på Højbovej 26.
Revisors beholdningseftersyn tages til efterretning.
Projekt Greater Loves regnskab bogføres som
biregnskab i Vigerslev Kirkes regnskab med mindre
bestyrelsen for GL ved en vedtægtsændring flytter
projektet til et andet CVR-nr.

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

Dan undersøger reglerne nærmere. Punktet udsættes.

12. Brug af DAP – Den Digitale Arbejdsplads

Udsættes til næste møde.

13. Vedtagelse af Forretningsorden for
Menighedsråd

Udsættes til næste møde.

14. Vedtagelse af vedtægt for kirkeværge

Udsættes til næste møde.

15. Vedtagelse af vedtægt for kontaktperson

Udsættes til næste møde.

16. Vedtagelse af vedtægt for regnskabsfører

Udsættes til næste møde.

17. Vedtagelse af vedtægt for kasserer

Udsættes til næste møde.

18. Vedtagelse af vedtægt for stående udvalg

Udsættes til næste møde.

19. Forslag om ”månedens salme”

Udsættes til næste møde.
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20. Evt.

-

21. Oplæsning af referat

Tænk over om, der skal være sommerfest /
havefest igen til sommer. (Punkt til næste
møde).
Der trænger til nye bestyrelsesmedlem(mer) i
Genbrugsbutikken.
Opfordring til deltagelse i frivillighedskursus
7/2.

---

Lukke møde:
Koordinerende sognemedhjælper,
personalets rep. og sekretær deltog ikke i det
lukkede møde.
22. Personaleanliggender:
1. Fastsættelse af rådighedstid /
rådighedsbånd for kirkefunktionærer,
herunder organist, kirketjenere og kordegn
2. Tidsfrister for aflevering af salmenumre i
forbindelse med kirkelige handlinger

1. Menighedsrådet indstiller forslag om rådighedsbånd
til videre forhandlinger med organisten og endelig
vedtagelse på næste møde.
2. Tidsfristen for aflevering af salmenumre er 48
timer.

23. Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 22.15
Underskrifter:

Dan Nielsen

Irene Rønn Lind

Nicolai Woller Jensen

Thomas Iversen

Irene Birkbak

Børge Christiansen

Lisbeth Jensen

Jens Brabrand

Nils Aspelin

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

