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Menighedsrådsmøde

Ingen afbud.

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

Indledning ved Børge Christiansen

---

2.

Godkendelse af dagsordenen

Pkt. 9 behandles efter pkt. 3.

3.

Godkendelse og underskrivning af referatet
fra 17. april

Godkendt.

4.

Aktuelt fra formand

-

-

-

5.

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

-

-

-

-

6.

PR-udvalgets punkt
1. Fremtidig annoncering

Til november kommer der en ny fælles
sangbog, som afløser for Hjemlandstoner. Den
nye sangbog forudbestilles ikke pt.
Der søges tilskud til ”metal-bibel”, som
uddeles på Roskildefestivallen. Der gives pt.
ikke tilskud.
Div. tilsendt materiale omdelt.
Debatoplæg om den kirkelige struktur er
udkommet. Høringsfrist 31. oktober 2013. Der
afholdes stiftsvise møder om oplægget – i
Københavns Stift er det den 3. juni i Bethesda.
Der opfordres til at deltage i mødet.
Henrik om minikonfirmander og
menighedsfællesskabet, hvor der bl.a.
planlægges kirkeweekend her i kirken. MR
godkender at kirken lukkes for kirkelige
handlinger en lørdag i november, hvor der
bliver kirkeweekend.
Irene delte tanker fra provstiseminaret om bl.a.
fælles kordegnekontorer. Næsten alle
MUSamtaler er afholdt for denne gang.
Marianne er begyndt at holde babylegestue
(med rytmik) fredag formiddag, som
opfølgning på babysalmesang. Der er pt. pause
med babysalmesang, nyt hold planlægges efter
sommerferien.
Bodil om besøg i august fra Letland, samt div.
orienteringer fra DAP.

Det besluttes at gå med i Valbysognes fællesannonce i
Valby-bladet fra efter sommerferien.
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2. Opfølgning på arbejdet med fokusgrupper
og fremtidig PR-strategi

Det har vist sig svært at finde mennesker til
fokusgrupperne. Udvalget holder møde om, hvordan
vi kommer videre. Det er ikke realistisk at nå det før
sommerfesten i august.

7.

Forslag om ændring af konceptet for kirkens
børnearbejde (fra sidste MR-møde)

I en prøveperiode på ½ år (sidste halvår af 2013)
forsøges med kirkeROD hver anden uge iht. Thomas’
forslag. Der forsøges med at forenkle konceptet på
flere områder og inddrage flere frivillige, så ansatte
ikke skal bruge for mange timer.

8.

Forslag om oprettelse af børnekor (fra
visionsdagen)

Udsættes til næste møde.

Marianne K. forlod mødet.
9.

Det stående udvalgs punkt, herunder
stillingtagen til forsøgsopstilling i
kirkerummet med projektor og lærred
Thomas og kirkeværgen havde lavet
prøveopstilling med projektor og lærred.
Kirkeværgen deltog i fremvisningen i
kirkerummet. Punktet blev behandlet efter
pkt. 3.

Provstiet søges om tilladelse til at få lavet ophæng til
projektoren i kirken, så den kommer til at hænge over
døren til kirkerummet under orgelet. Desuden søges
om tilladelse til at ophænge motoriseret lærred i
korbuen bag lysbuen. Der indhentes endnu et tilbud,
hvorefter provstiet søges. Der arbejdes på at få
arbejdet udført snarest. SU får bemyndigelse til at
arbejde videre med sagen, søge provstiet og sætte
arbejdet i gang.
Aircondition på 2. sal er nu udført og fungerer.

10. Bevillinger:
1. Ansøgning om støtte til
evangelisationskursus

Bevilges med 3.000 kr.

2. Ansøgning om støtte til sommerlejr
med flygtninge

Bevilges med 2.000 kr.

3. Kursusansøgning for kirketjenere fra
kirketjener FS

Flemming bevilges kurser 2 uger i efteråret 2013 og
den sidste uge i foråret 2014, når det kan passe ind
med arbejdet.

4. Uopsættelige bevillinger

Friluftsmissionen kan låne lokaler til kursus den 7.
juni om aftenen. De skal selv sørge for oprydning og
rengøring.

11. Forberedelse af budget 2014 og
budgetsamråd 19. juni

Bodil og Børge laver foreløbigt budgetudkast til
budget 2014 og sender det til provstiet sammen med
ansøgning til 3%-puljen inden udgangen af maj.
Til 3%-puljen ansøges om:
- 30.000 kr. til deltagelse i fælles Valbyannonce – Bodil formulerer
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50.000 til videreførelse af børnekor – Bodil
formulerer
- 15.000 kr. til udvidelse af kirkeROD – Henrik
formulerer
- 40.000 kr. til Greater Love – Henrik
formulerer
Dan, Jens og Børge deltager i budgetsamråd i
Johannes Døbers Kirke den 19. juni kl. 19.00.
-

12. Høring vedrørende opslag af provstestillinger Ændringerne tages til efterretning, så der indsendes
samt menighedsråds, provstiudvalgs samt
ikke høringssvar.
stiftsråds medvirken ved besættelse af
provstestillinger m.m.
13. Forslag om ”månedens salme”

Udsættes til næste møde.

14. Skal kirkens regnskab lægges på
hjemmesiden?

Ja.

15. Evt.

Intet.

16. Oplæsning af referat
Mødet slut kl.21.50
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

