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Menighedsrådsmøde

Afbud fra Jens Brabrand og Thomas Iversen

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

Indledning ved Nils Aspelin

2.

Godkendelse af dagsordenen

3.

Underskrivning af referat fra 20. nov. 2013

4.

Aktuelt fra formand

5.

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
Henrik om kursus og Greater Love (rep.skabsmøde
koordinerende sognemedhjælper, personalets 25. marts).
rep., kordegn, udvalg mm.
Marianne om sogmedhjælpertjenesten mv.
Ingelise takker for julegave og blomsterhilsen ved
10-års ansættelse i Vigerslev Kirke.
Andreas N.L. har opsagt sin honorerede teenlederfunktion pr. udgangen af januar i år.

6.

Oplæg til højmesser med rytmisk musik

7.

Indsamling juleaften – hvordan fordeles den? Der er indsamlet 2.476 kr. som overføres til
KirkeROD.

8.

Fordeling af overskud fra Genbrugsbutikken
for 2013
- punkt 8 blev behandlet efter pkt. 12

Der er overført 50.000 kr. som overskud fra
Genbrugsbutikken i 2013.
25.000 kr. overføres til menighedsplejen resten bliver
stående til sognemedhjælpertjenesten.

9.

Sogneindsamling 9. marts

Vigerslev Kirke ’overtager’ indsamlingsleder-rollen
fra Folkekirkens Nødhjælp, i hvert fald i år. Bodil
fungerer som indsamlingsleder i år.

10. Forslag om ændring i indsamlingslisten

--Godkendt.
--Div. modtaget post og reklamer.
Vi skal til at tænke frem mod valgforsamling 9. sept.

Forsøg med rytmiske gudstjenester igangsættes og
evalueres i november. Frivillige musikere og sangere
honoreres ikke. Der kan dog holdes hyggeaften eller
lignende for lovsangsgruppen på kirkekassens
regning. Kontaktpersonerne taler med Jakob om de
faste kirkesangeres aflønning i forbindelse med de
rytmiske gudstjenester.

Vedtagne ændringer:
- Der samles ind til Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling på sogneindsamlingsdagen i marts.
- ”Amazonkids” udgår, i stedet samles ind til Åbne
Døre den sidste s.e.h.3k. og 16.s.e.trin.
- Israelsmissionen kommer ind i stedet for
Armeniermissionen.
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11. Ansøgning om orlov fra MR-medlem, samt
nyt medlem til Det stående Udvalg

Nicolai Woller Jensen bevilges orlov indtil september
2013. Lisbeth Fugl indtræder i rådet i den periode.
Nils Aspelin indtræder i SU i stedet for Nicolai i
orlovsperioden.

12. LUKKET PUNKT:
1. Personaleanliggende
Tilhører, Ingelise, Marianne og Bodil
deltog ikke i mødet under pkt. 12.1
2. Ansættelse af ny sognemedhjælper
for børn og unge
Tilhører og Ingelise deltog ikke i
mødet under pkt. 12.2

2. Steen Eskildsen tilbydes stillingen på 30 timer
ugentligt fra 1. marts 2014 foreløbig i en 3-årig
periode. Ekstra finansiering bl.a. via overskud fra
Genbrugsbutikken.

3. Anitta Hermansen ønsker at udtræde af MRstedfortræderlisten, hvilket menighedsrådet tager til
Tilhører, Ingelise, Marianne og Bodil efterretning.
deltog ikke i mødet under pkt. 12.3
Marianne forlod mødet

3. MR-anliggende

13. Koncerter i 2014
14. Bevillinger
1. Ansøgning om køb af pc

2. Uopsættelige bevillinger
Irene R.L. forlod mødet

Jakobs koncertprogram for 2014 tages til efterretning.
Thomas B.R. kan overtage sin arbejdspc for 1.000 kr.
Der indkøbes ny pc til den nye sognemedhjælper.
– Dan taler med den ham om det.
Intet.

15. Det stående Udvalgs punkt, herunder status
på lydanlæg

Orientering om status på lydanlæg.
SU arbejder videre med lærredsløsning i højre side af
kirken ud fra Robs forslag 1 – til næste MR-møde.

16. Evt. ændring af sognegrænser

Udsættes til næste møde.

17. Fastsættelse af vikarsatser

Udkast til vikarsatser vedtaget.

18. Arbejdspladsvurdering

Der skal laves ny APV snarest. Ingelise, Dan og Bodil
arbejder videre med det.

19. Seniorpolitik – personalehåndbog

Ingelise, Irene og Dan arbejder videre med udkast til
seniorpolitik.
Personalehåndbog gøres der ikke noget ved pt.

20. Evt.

Udvidet spisning 26/3, hvor ansatte også inviteres.

21. Oplæsning af referat

---

Mødet slut kl. 22.23
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