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

Afbud fra Irene R.L., stedfortræder Lisbeth Fugl
deltog.

Dagsorden:
1.

Indledning ved Jesper Hougaard

---

2.

Godkendelse af dagsordenen

Pkt. 7.5 udgår/udsættes.

3.

Underskrivning af referat fra 19. september

---

4.

Aktuelt fra formand

Orientering om div. indkommet post bl.a. tilbud om
deltagelse i vejkirke-brochure. MR vælger ikke at
være med i brochuren for næste år, da VK ikke er
speciel attraktiv som ”turist-kirke”.

5.

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

Henrik om: Studiebibliotek, opstart af børnekor,
tanker om brug af lovsangsgruppe til al musik, hvis
organisten har fri (Henrik undersøger nærmere).
Irene B. om: Henvendelse ang. trådløst miljø på
kordegnekontoret. (Thomas I. arbejder videre med
sagen.)
Bodil: Provstiet har godkendt tilsyn med regnskab for
Projekt Greater Love via Vigerslev Kirkes regnskab.
Der er mulighed for at søge midler hos Den
folkekirkelige Udviklingsfond 2014 senest
29.11.2013.
Fjernvarmeanlægget på Flidsagervej er udtjent og må
udskiftes. Der er desuden en reparation på fjernvarme
i menighedshuset på vej.

6.

Økonomi:
1. Budgetopfølgning
2. Endelig vedtagelse af budget 2014
Dan N. Forlod mødet.

7.

Bevillinger:
1. Ansøgning vedr. fælles Valbypilgrimsdag 22. marts 2014
2. Ansøgning om præstekursus (HL)

Budgetopfølgning for 2013 taget til efterretning.
Budget 2014 vedtaget.
Jens B. foreslår, at vi fremover skal arbejde på at være
mere fremsynede og planlægge/budgettere større
vedligeholdelser på længere sigt.

Bevilget med 1.000 kr.

Bevilget med 800 kr.
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8.

3. Ansøgning om lokalelån

Bibelskolegruppe får lov at overnatte i kirkens lokaler
fra 31. dec. – 4. jan. Kirketjeneren skal på
tjenestedage i perioden kun passe tjenester, mens de
unge selv skal holde rent og gøre rent efter sig. Det
tilstræbes at kirketjenermedhjælperen får tjeneste
første weekend i januar.

4. Uopsættelige bevillinger

Ingen

5. Forenklingsforslag til kommende
bevillinger

Udsættes

Datoer for kommende MR-møder
Lisbeth J. forlod mødet

9.

Torsdag den 25. september 2014 rykkes til tirsdag den
23. september ellers er årsplanen vedtaget.
NB: Hvis det ikke er presserende med et MR-møde i
december 2013 ønsker rådet at dette møde aflyses.

Høring i forbindelse med debatoplæg om den Henrik har udarbejdet udkast, som flere MRkirkelige struktur (høringsfrist 31.10.2013)
medlemmer bliver medunderskrivere på.

10. 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)

Børge udarbejder høringssvar, som mailes rundt og
alle får mulighed for at blive medunderskrivere på.

11. Sommerfest 2014? – fastsættelse af dato

23. eller 24. august 2014 afsættes til sommerfest.

12. Lønfastsættelse for børnekorleder

Bodil laver udkast til ansættelsesbrev, som udsendes
på mail til MR og herefter underskrives.
Løn: ca. 170 kr. pr. time + feriepenge og tillæg for
arb. udenfor hverdagsarbejdstid (der findes lønramme,
som svarer til timelønnen). Der aflønnes med timeløn.
Der kan bruges op til 2 timer ekstra pr. uge i
opstartsfasen indtil nytår. Timetal for arbejdstid iht.
forslag.

13. Det stående Udvalgs punkt:
1. Asfalt/flisearbejde til budget 2015 –
hvor omfattende?

Det stående udvalg henter pris på fornyelse af asfalt
foran kapel og på ”haveterrassen”.

2. Fældning af træ(er) på kirkens østside – hvor mange skal fældes?

Det store grimme grantræ fældes. Det næststørste
grantræ bevares. Det lille grantræ bevares. Det
afprøves med lys på det lille grantræ i december op til
3 gange.

3. Hævning af køkkenbord på
Flidsagervej

Arbejdet igangsættes.

Stift mv. har godkendt permanent ophæng af projektor
i kirkerummet. Det stående udvalg sætter arbejdet
igang iht. det indhentede tilbud.
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14. PR:
1. Hvad skal vi satse på mht. PR? –
Hvordan kommer vi videre?

2. Udhængsskabe / opslagstavler /
hjemmeside (forbedring af forside)

15. Evt. ændring af sognegrænser

14 dage før næste MR-møde bedes alle MRmedlemmer komme med forslag til målgruppe for PRarbejdet i sognet – sendes til bkw@km.dk. Bodil
samler og sender alle forslag til alle hvorefter Jens
koordinerer og sender med dagsordenen ud til næste
MR-møde.
Det stående udvalg indhenter information og priser på
udhængsskabe efter ønske fra kirketjeneren. – Punkt
til næste MR-møde.
Der skal hurtigt en opslagstavle op i våbenhuset
(kordegn).
PR i hallen tages på næste møde. Hertil undersøger
Jesper mht. digital infoskærm (i Adventskirken).
Henrik og Ingelise kommer med forslag til ændring af
inddeling af opslagstavlerne.
Drøftelse om evt. sognegrænseændring.
Præsterne taler med andre Valby-præster om
sognegrænser og punktet forhandles videre på næste
MR-møde.

16. Nye gardiner til menighedssal, præsteværelse Ingelise m.fl. kommer med tilbud til næste MR-møde.
og dåbsværelse
17. Evt.

SU bedes sørge for tilbud til lydanlæg til næste MRmøde.

18. Oplæsning af referat

---

--- Lukket møde --19. Personaleanliggende
Ingelise og Bodil forlod mødet
20. Oplæsning af referat
Mødet slut kl.22:45
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

Lisbeth Fugl

