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

Afbud fra Irene Rønn Lind og 1. stedfortræder Lisbeth
Fugl.
Anitta Hermansen deltog som 2. stedfortræder og
udfyldte MR-erklæringen.

Dagsorden:
1.

Indledning ved – Thomas Iversen

2.

Drøftelse af børnearbejdet ved kirken
– sognemedhjælper Thomas B. Roswall
deltog i dette punkt

Thomas B.R. fremlagde tanker om børne- og
familiearbejdet ved kirken. Forslag om ændring af
konceptet for kirkens børnearbejde tages på næste
MR-møde.

3.

PR-udvalgets punkt

PR-udvalget fremlagde spændende tanker om PRstrategi.
Udsættes.

1. Fremtidig annoncering
2. Fremtidig PR-strategi
- Maria Winberg fra PR-udvalget deltog i
dette punkt

---

PR-udvalget arbejder videre med fokusgrupper. Tages
med på næste MR-møde.

4.

Godkendelse af resterende del af dagsordenen Godkendt.

5.

Godkendelse af referatet fra 19. februar

Lange bemærkninger og skrivelser skal udsendes til
menighedsrådet senest 3 dage før et MR-møde for at
kunne behandles under et punkt på dagsordenen.
Ønskes et punkt på dagsorden, skal det meddeles
formanden senest 7 hverdage før mødets afholdelse.

6.

Aktuelt fra formand

Indbydelse til provstiseminar 4. maj kommer snart.
Div. tilsendt materiale rundsendt til orientering.
Ny sopran ansættes: Julia Ojansivn.
Tanker om forhøjelse af koncertbudgettet og større
koncertarrangement(er).

7.

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
Jesper: Henvendelse fra præst i Aalholm Kirke vedr.
koordinerende sognemedhjælper, personalets konfirmation af Aalholm-konfirmandhold i Vigerslev
rep., kordegn, udvalg mm.
Kirke den 25. maj 2014 om formiddagen såfremt
Aalholm Kirke på det tidspunkt ikke kan benyttes.
Godkendt! Der afholdes evt. en eftermiddagsgudstjeneste efter konfirmationsgudstjenesten.
Henrik: Optaget af ”missional tankegang” (fra
kursus), om Greater Loves rep.møde og årsfest,
alternative gudstjenester, super-kirkeROD og Søren
Kierkegaard-aftener.
Kirkeværgen slettes under pkt. 7 fremover.
Irene B.: Om møde med kordegne, rapport om psykisk
arbejdsmiljø samt afholdelse af restferie.
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Marianne: Om besøgstjeneste.
Bodil: Om statistik, Genbrugsens generalforsamling,
hvor Jens Brabrand blev nyvalgt til bestyrelsen.
Havefest/sommerfest bliver 24. august.
Udvalg til varetagelse af kontakt til Højbovejbofællesskabet nedsættes på næste møde.
8.

9.

Bevillinger:
1. Ansøgning om midler til Valby-kirke- Bevilget med 1.000 kr.
stand på Valby Kulturdage
2. Ansøgning om kursusafholdelse i
kirkens lokaler 19.03.2014

Bevilget at der afholdes kursus om ”Messy Church” i
Vigerslev Kirkes lokaler 19.03.2014. Dagen bliver
lukket for kirkelige handlinger. Der findes en løsning
mht. Åbent hus om tirsdagen eller lign.

3. Ansøgning om deltagelse i
sognemedhjælper-årskursus fra
sognemedhjælper MK

Marianne K. bevilges årskursus til 4.000 + togbillet.

4. Ansøgning om
nodeskrivningsprogram

Nodeskrivningsprogram + keyboard bevilges til ca.
4.500 kr.

5. Uopsættelige bevillinger

Ingen.

Forslag om oprettelse af børnekor (fra
visionsdagen)

Der arbejdes videre med tankerne. MR hælder til at
arbejde videre med at få et rytmisk børnekor med
bevægelse opstartet. Der bør lægges overordnet
ramme og udkast til stillingsopslag til næste MRmøde. Jens laver udkast til stillingsopslag, spørger
Jakob om at være med, samt evt. yderligere en
musikkyndig.

10. Ny dato for MR-møde i juni

27. juni 2013

11. Fastlæggelse af rådighedstid for
kirkefunktionærer
Marianne K. forlod mødet

Rådighedstid vedtaget iht. fremsendt udkast. Dvs.
kirkelige handlinger med kort varsel kan kun
planlægges indenfor rådighedstiden.

12. Fremlæggelse af regnskab 2012

Regnskabet tages til efterretning med tilføjelse af
enkelte noter.

13. Det stående udvalgs punkt:
1. Ny kopi/printerløsning

2. Igangsættelse af anlægsarbejder fra
2012: Nyt vindue ved orgel op
murerreparationer på kirkeydervæg
(især udsparingerne mod øst)
3. Igangsættelse af udskiftning af
resterende vinduer i præstebolig
(Flidsagervej)
Irene B. forlod mødet

Udsættes til serviceaftalen opsiges. Jens regner på
kopiprisen.
SU taler med bygningsrådgiver om valg af
vinduestype (MR foretrækker vinduet kan åbnes og et
med sprosser). Herefter ansøger SU provstiet om
igangsættelse af arbejdet.
Igangsættes iht. billigste tilbud.
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4. Igangsættelse af forbedring af
indeklimaet på 2. sal
Ingelise N. forlod mødet
5. Status på motorisering af hejseværk
til lysekroner i kirken

Provstiet ansøges om tilladelse til igangsættelse iht.
billigste tilbud på belysning og loftmonteret
4-vejskøling.
SU er i færd med at indhente tilbud.

14. Vedtagelse af Forretningsorden for
Menighedsråd

Udsættes til næste møde. – Har nogen
ændringsforslag skal det være formanden i hænde
umiddelbart efter påske.

15. Vedtagelse af vedtægt for kirkeværge

Udsættes til næste møde. – Har nogen
ændringsforslag skal det være formanden i hænde
umiddelbart efter påske.

16. Vedtagelse af vedtægt for kontaktperson

Udsættes til næste møde. – Har nogen
ændringsforslag skal det være formanden i hænde
umiddelbart efter påske.

17. Vedtagelse af vedtægt for regnskabsfører

Udsættes til næste møde. – Har nogen
ændringsforslag skal det være formanden i hænde
umiddelbart efter påske.

18. Vedtagelse af vedtægt for kasserer

Udsættes til næste møde. – Har nogen
ændringsforslag skal det være formanden i hænde
umiddelbart efter påske.

19. Vedtagelse af vedtægt for stående udvalg

Udsættes til næste møde. – Har nogen
ændringsforslag skal det være formanden i hænde
umiddelbart efter påske.

20. Vedtagelse af regnskabsinstruks

Udsættes til næste møde. – Har nogen
ændringsforslag skal det være formanden i hænde
umiddelbart efter påske.

21. Forslag om ”månedens salme”

Udsættes til næste møde.

22. Evt.

Ingen beslutninger.
Nuværende vedtægter (pkt. 14-20) sendes med
referatet ud.

23. Oplæsning af referat
Mødet slut kl.23.15
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