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

Afbud fra Lisbeth Jensen.
Irene Birkbak kommer senere.

Dagsorden:
1.

Indledning ved Jesper Hougaard

---

2.

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

3.

Godkendelse og underskrivning af referatet
fra 22. august

---

4.

Aktuelt fra formand

-

-

-

Der skal oprettes lovpligtig digital postkasse
– det venter til nærmere udmelding fra
ministeriet. Dog bestiller vi NemID
medarbejdersignatur nu.
Der er Landemodedag 2013 den 9. oktober.
Tilmelding til kordegnekontoret senest
mandag den 23. september.
Orientering fra formandsmøde i provstiet.

5.

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
- Marianne om udflugt med ”Åbent hus”, sommerfest,
koordinerende sognemedhjælper, personalets kirkeROD og PR-udvalg.
rep., kordegn, udvalg mm.
- Ingelise foreslår nye gardiner til sal, præsteværelse
og dåbsværelse (tages på MR-møde næste gang).
Foreslår desuden at få det store gamle grantræ for
enden af kirkens østvæg fældet (nævnes på SYN’et).
- Jesper om samtalegruppens udflugt.
- Henrik om studiebibliotek på hylderne ved
kordegnekontoret, om konfirmander, Valby
kulturdage, Luthers Nøgle-rollespil, Menighedsfællesskabet og præstemøde med Valbybladet.
- Husk ekstraordinært MR-møde den 10. okt. kl. 17.00
NB. Husk at melde afbud i god tid, da der SKAL
indkaldes stedfortrædere.

6.

PR-udvalgets punkt:
Hvad skal vi satse på mht. PR? Skal vi have
Opfølgning på arbejdet med fokusgrupper og professionel hjælp eller hvordan kommer vi videre?
fremtidig PR-strategi
Udsættes til næste møde.

7.

Det stående udvalgs punkt, herunder bl.a.
provstesyn 24. september kl. 16.00

Bodil laver huskeliste til provstesynet den 24. sept.
MR beslutter at udskifte den store kopi/printmaskine
på 2. sal iht. billigste tilbud her i efteråret, da
serviceaftalen på den nuværende maskine ophører.
Den lille maskine på kordegnekontoret bibeholdes
uden serviceaftale.
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8.

9.

Økonomi:
1. Fremlæggelse af revisionsprotokollat
for regnskab 2012
2. Opsamling efter budgetsamråd
– forberedelse til budget 2014

Bevillinger:
1. Ansøgning om efteruddannelse,
sognemedhjælper MK
(Marianne + tilhørere forlod mødet
under beslutningen)
Ingelise forlod mødet.

Revisionsprotokollatet taget til efterretning.
Af 3%-puljen til aktiviteter er Vigerslev blevet tildelt
40.000 kr. til Greater Love, 20.000 kr. til fælles
annoncering, 15.000 kr. til udvidelse af kirkeROD og
30.000 kr. til videreførelse af børnekor.
Bodil og Børge færdiggør budget 2014 til næste MRmøde, hvor det skal vedtages endeligt.

Marianne bevilges modulet ”Ledelse i frivillige
organisationer” som en del af diplomuddannelse. Pris
8.400 kr. + transport. Der forventes støtte til kurset fra
SVU. Der gives fri til skoleophold og eksamen.
Forberedelse forventes udført i fritiden.

2. Ansøgning om midler til
ungdomsgruppe

Ungdomsgruppen får deres eget budget på 1.500 kr.
for 2014 og 1.000 kr. for i år.

3. Ansøgning om lokaleleje

Ansøgning bortfaldet.

4. Uopsættelige bevillinger

Ansøgning om ny sangbog, som udgives af 4 kirkelige
organisationer. Der bestilles 50 stk. sangbøger, 5 stk.
med stor skrift og 10 stk. med noder.

Irene Birkbak ankom.
Willow Creek: MR bevilger ansatte og honorerede
teenledere at deltage på Willow Creek 25.-26. okt.
Jens foreslår at småkurser og småbevillinger ikke
tages på MR-møder, men bevilges af formand,
kontaktperson eller SU. – Jens kommer med konkret
forenklingsforslag, som besluttes på kommende møde.
10. Høring i forbindelse med debatoplæg om den Debat om oplægget. Hvis nogen får udarbejdet udkast
kirkelige struktur (høringsfrist 31.10.2013)
til høringssvar til næste møde kan de, der ønsker det
blive medunderskrivere på svaret. – Der arbejdes
Marianne K. forlod mødet.
videre på næste MR-møde.
Irene R.L. forlod mødet.
11. 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.

12. Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov Der indsendes ikke høringssvar.
om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker
mv. (høringsfrist 27.09.2013)
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13. Høring af forslag til statslige vandplaner

Der indsendes ikke høringssvar.

14. Evt. samarbejde mellem kordegnekontorer i
Valby

Der skal være Valby-formandsmøde i oktober, hvor
emnet skal drøftes. MR er interesseret i elektronisk
samarbejde, men ønsker ikke at afgive kordegnekontoret.
Kordegnene bedes komme med tal på, hvad de laver
før formandsmødet – gerne med procentsatser.

15. Evt.

16. Oplæsning af referat

-

Dan sørger for MR-hilsen til Aalholm.

-

Henrik rydder ud i bøgerne på reolen udenfor
kordegnekontoret. – Bøger på øverste hylde
bliver stående. Bøger på de øvrige hylder kan
købes eller fås.

---

--- Lukket møde --17. Ansættelse af børnekorleder

Der er kommet 5 ansøgere til stillingen.
Menighedsrådet tilbyder stillingen til
ansættelsesudvalgets kandidat fra ca. 1. oktober.
Jakob bedes undersøge løn-niveau, som besluttes på
næste MR-møde.
Bodil sender afslag til øvrige ansøgere.

18. Oplæsning af referat
Mødet slut kl.22.10
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

