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Menighedsrådsmøde

Afbud fra Ingelise N. (personalets repræsentant)

Marianne K. deltog som koordinerende
sognemedhjælper.
Bodil W. deltog som kasserer og sekretær.
Dagsorden:
1.

Indledning ved Henrik Laursen

---

2.

Godkendelse af dagsordenen

Pkt. 12.5 udsættes

3.

Underskrivning af referat fra 23. oktober

---

4.

Aktuelt fra formand

Ingen beslutninger

5.

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
Jesper om forberedelser til luciagudstjeneste.
koordinerende sognemedhjælper, personalets Henrik om kirkeweekend, Greater Love,
rep., kordegn, udvalg mm.
ungdomsgruppen, evt. ny teencelle for de ældste
teenagere.
Irene B.: Thomas har opsagt sin stilling som
sognemedhjælper pr. 31. januar. Børnekoropstart 9.
januar ved Margit H.Ø. Margit deltager på
personalemødet 21.11.2013. Bodil har deltaget i
Personsag-eftermiddagskursus.
Marianne: Ønske fra ældre hørehæmmede om snarlig
god lydløsning. Om efteruddannelsesmodulet
”Ledelse om frivillighed”, som MK netop har
afsluttet.
Bodil: Regnskab 2012 endeligt godkendt af provstiet.
Bevilget ny fælles sangbog udkommer først i 2014.
Mulighed for at opstille kandidat til Valby
Lokaludvalg primo 2014.

6.

PR:
1. Hvad skal vi satse på mht. PR?
– Målgruppe?

Udsættes

2. Udendørs infoskabe udskiftes?

Skal vi have nye infoskabe, elektronisk tavle på
væggen eller noget helt andet? – Kom gerne med
input til SU, der arbejder videre med sagen.

3. Info i hallen – opslagstavler –
infoskærm

Henrik og Ingelise rydder op på nuværende tavler i
første omgang. Midtertavlen i hallen inddrages til
kirkens arbejde og nuværende inddeling med snore
fjernes.

4. Forbedring af hjemmesidens forside

Der tales om forbedring af hjemmesidens forside på
kommende personalemøde.

5. Kontakt til lokalpressen (Valbybladet) Henrik opfordrer til at udpege presseansvarlig i
kirken.
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7.

Fremtidens sognemedhjælperstilling for
børn/unge

Ansættelsesudvalg: Dan, Irene R.L., præsterne,
Marianne. (Dan formand for udvalget).
Stillingsopslag i KD, Udfordringen, IMT, Tro og
Mission samt Sognemedhjælperforeningens
hjemmeside.
Ansættelsesudvalget udfærdiger annonce til opslag
medio december.
Samtaler forventes afholdt i januar med indstilling til
MR på januar-mødet om ansættelse.

8.

Datoer for menighedsmøde primo 2014

23. marts efter gudstjenesten.

9.

Nye gardiner til menighedssal, præsteværelse Lys gardin vælges til indkøb på dette års budget.
og dåbsværelse

10. Beslutning om indsamlinger i kirken

Marianne Krog forlod mødet
Valg af enkeltposter til menighedsrådet for
11. det kommende kirkeår
(iht. LBK nr. 771 af 24.06.2013)
1. Formand (hemmelig afstemning)

Nuværende indsamlingsliste fortsættes, dog slettes
IKON fra listen. Bodil udarbejder ny liste med
aktuelle datoer for de næste år.

Valg ved hemmelig afstemning: 7 stemmer på Dan, 2
stemmer på Jens, Dan Nielsen genvalgt som formand.

2. Næstformand (hemmelig afstemning) Valg ved hemmelig afstemning: 9 stemmer på Jens
Brabrand, der er valgt som næstformand.
3. Kirkeværge

Sigurdur Bjørnsson genvalgt som kirkeværge.

4. Kontaktperson

Irene B. og Dan N. genvalgt som kontaktpersoner
(deler funktionen).

5. Kasserer

Børge Christiansen genvalgt som kasserer.

6. Bygningskyndig

Jørgen Stuart genvalgt.

7. Underskriftsbemyndiget

Kasserer og formand genvalgt.

12. Bevillinger:
1. Investering i ledere

MR beslutter at lade 8-9 personer deltage på Willow
Creeks GLS hvert år og tilmelde sig billigst muligt.
Flg. kan deltage: præster, sognemedhjælpere, ledende
teenledere, kordegn, formand, kontaktperson og evt.
andre MR-medlemmer.

2. Ansøgning fra forening om lokaleleje Lokale handicap-foreninger eller lign. kan
lejlighedsvis leje kirkens lokaler til mødeaktiviteter,
når der er ledigt til det. Pris for aften: 500 kr. +
depositum. Der skal ryddes op efter arrangementet.
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Der kan tidligst træffes aftale om leje 3 måneder før
arrangementet.
3. Ansøgning om efteruddannelse,
kordegn
Bodil forlod mødet under pkt. 12.3

Bodil bevilges at påbegynde akademiuddannelse i
ledelse med et modul i efteråret 2014. Der søges
kompetencemidler og VEU-godtgørelse til formålet.
Der gives fri til uddannelsesdage og eksamen, samt
midler til uddannelse, transport og ophold.
Forberedelse og opgaveskrivning forventes udført i
fritiden.

4. Uopsættelige bevillinger

Ingen.

5. Forenklingsforslag til kommende
bevillinger

Udsættes.

13. Det stående Udvalgs punkt:
1. Asfalt/flisearbejde til budget 2015
2. Status på lydanlæg

SU indsender pris på asfaltarbejde til budget 2014.
Thomas I. er i færd med at indhente tilbud på nyt
lydanlæg.
Provstiet har godkendt igangsættelse af orgelvindue
og murerreparationer. Arbejdet igangsættes snarest
iht. billigste tilbud. Der er leveringstid på vinduet, så
realistisk bør det kunne sættes i til foråret, når frosten
er væk.
Provstiet ansøges om overførsel af endnu ikke udførte
anlægsarbejder til næste års budget: hejseværk,
orgelvindue og murerreparationer.

14. Forslag om brug af lovsangsgruppe til al
musik ved enkelte gudstjenester

Menighedsrådet billiger forslaget, som Henrik
arbejder videre med i samarbejde med Jakob og
lovsangsgruppen.

15. Evt. ændring af sognegrænser

Udsættes til januar-mødet. På formandsmøde den 21.
januar taler Dan med øvrige formænd om emnet.

16. Fastsættelse af vikarsatser

Sammenlignelige satser indhentes hos nabosogne og
punktet tages op igen på næste møde.

17. Arbejdspladsvurdering

Udsættes til januar-mødet.

18. Aflysning af december-MR-mødet?

December-mødet aflyses.

19. Evt.

”Smag på bibelen” indkøbes til MR-medlemmer.

20. Oplæsning af referat

---
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--- Lukket møde --20. Lønforhandling
Bodil forlod mødet under pkt. 20

21. Oplæsning af referat
Mødet slut kl.23.10
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

