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Menighedsrådsmøde
Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant.
Bodil W. deltog som kasserer og sekretær.

Afbud fra Nicolai Woller Jensen, Irene Rønn Lind,
Thomas Iversen og Marianne Krog

TDagsorden:
1.

Indledning ved Jens Brabrand

---

2.

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt. Ansøgning medtages under pkt.14.4.

3.

Godkendelse og underskrivning af referatet
fra 27. juni

Dagsordenspunkterne i referatet fra 27. juni tilrettet og
referatet underskrevet.

4.

Aktuelt fra formand

Orientering: Kontaktpersonerne har bevilget kursus i
opdatering af personregistrering for kordegn JB.
Pris 950 kr.

5.

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
Jesper om: konfirmandindskrivning.
koordinerende sognemedhjælper, personalets Henrik om: sommeraktiviteter i Vigerslev Vænge,
rep., kordegn, udvalg mm.
Valby Kulturdage og Luthers Nøgle-Rollespil med
opfordring til at deltage.
Irene B. om personaleanliggender.
Ingelise ønsker nye udhængsskabe før vinteren.
Om høringer: MR ønsker alle høringer på
dagsordenen, men forbeholder sig ret til ikke at
indsende høringssvar.
Bodil: tak fra Letlandssamvirket i forbindelse med
besøg fra Letland, samt div. orienteringer.
Jens om: Genbrugsbutikken.

6.

PR-udvalgets punkt:
Fokusgrupper kommer med på et spørgeskema på
Opfølgning på arbejdet med fokusgrupper og sommerfesten.
fremtidig PR-strategi
Udsættes til næste møde.

7.

Oprettelse af børnekor, herunder løn og
timetal for korleder

Processen forsøges fremskyndet, så stillingsopslaget
annonceres omkring 1. september med ansøgningsfrist
15. september og indstilling på september-MR-mødet.
Ansættelsesudvalg: Irene B. eller Dan, Jesper og
organist. (Alle i MR kan se ansøgninger i kirken).
Jens Brabrand færdiggør stillingsopslag i samråd med
Dan og input fra andre.

8.

Udlejning af værelser på Højbovej – forslag
om længere opsigelsesvarsel

Orientering om nye lejere.
Lejeres opsigelsesperioder forlænges til 2 måneder for
nye lejere. Nuværende lejere har mundtligt accepteret
forlængelse af opsigelsesvarsel på 2 måneder fra
1. januar 2014.
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9.

Det stående udvalgs punkt, herunder
1. Status på lydanlæg

2. Fastmontering af projektor i kirkerummet

1. SU arbejder videre med lydanlægget og indhenter
min. 2 tilbud. (Der afholdes evt. møde med relevante
parter først).
2. Intet nyt. Afventer svar fra stift og provsti.

10. Hvad skal årets indsamling ved
høstgudstjenesten gå til?

Præstefamilien i Nereta, Letland.

11. Orienterings- og opstillingsmøde vedr. valg
til provstiudvalg og stiftsråd

Menighedsrådsmedlemmer har stemmeret og
opfordres kraftigt til at møde op.

12. Provstesyn 24. september – 1. behandling

Forslag til SYN:
- ny opvasker, ny ovn, renovering af køkken
- renovering af asfalt
- nye og bedre udhængsskabe (4 stk)
- toilet på 1. sal
Menighedsrådet opfordres til at deltage i
provstesynet den 24. september kl. 16.00.

13. Økonomi:
1. Budgetopfølgning / halvårsregnskab
2. Opsamling efter budgetsamråd
– forberedelse til regnskab 2014

1. Taget til efterretning.
2. Børge, Dan, evt. Jens og Bodil forbereder budget
2014 til næste MR-møde.
Deltagere på samråd 5. september: Dan, Jens, Børge
og Bodil.

14. Bevillinger:
1. Ansøgning om efteruddannelse,
sognemedhjælper MK
2. Ansøgning om efteruddannelse,
kordegn BKW
3. Ansøgning om lokalelån/leje fra
international kirkesamfund
4. Uopsættelige bevillinger

Udsættes til MR ved mere.
Ansøgning bortfaldet for nuværende.
Afvist.
Byens Skole kan låne lokaler til deres børnekor en
mandag i sep./okt.

15. Høring i forbindelse med debatoplæg om den Jens fremlægger struktur-modellerne på næste MRkirkelige struktur (høringsfrist 31.10.2013)
møde. Dan arbejder med skitseforslag til høringssvar.
16. Høring vedr. udkast til cirk. om
fremgangsmåden ved salg af fast ejendom
under menighedsrådenes bestyrelse
(høringsfrist 16.09.2013)

Der indsendes ikke høringssvar.

Dato: 22. august 2013

Blad nr. 24

Formandens initialer: dn

17. Høring vedr. Rapport fra arbejdsgruppen
vedr. serviceeftersyn af
gravminderegistreringsordningen
(høringsfrist 16.09.2013)

Der indsendes ikke høringssvar.

18. Høring vedr. udkast til lovforslag om ændr.
af lov om udnævnelse af biskopper og om
stiftsbåndsløsning og lov om ansættelse i
stillinger i folkekirken mv. (høringsfrist
31.10.2013)

Udsættes til næste møde. – Kig gerne på det til næste
møde, eller kom gerne med udkast til høringssvar.

19. Høring af løsningsbeskr. for elektronisk
aflevering og offentliggørelse af
menighedsrådenes og provstiudvalgenes
regnskaber (høringsfrist 13.09.2013)

Der indsendes ikke høringssvar.

20. Forslag om ”månedens salme”

Jakob har udarbejdet udkast, som præsterne arbejder
videre med, så det kører.

21. Evt.

Ingen beslutninger.

22. Oplæsning af referat

---

--- Lukket møde --23. Aflønning af teenledere

Julie Thingmann Christensen aflønnes som ansvarlig
teenleder fra 1. august 2013.

24. 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

