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

Afbud Jens Brabrand, Lisbeth Jensen og Dan Nielsen.
Som stedfortrædere er indkaldt Lene Hansen og Jens
Andersen. Lene Hansen har også meldt afbud. Der er
ikke flere stedfortrædere.

Dagsorden:
1

Indledning ved Børge Christiansen

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Underskrivning af referat fra 28. januar

4

Aktuelt fra formand

5

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
Henrik: Om fællesskab med teenledere, tanker om
koordinerende sognemedhjælper, personalets kirkeweekend, tanker om ny cellegruppe for ”ældre”
rep., kordegn, udvalg mm.
teenagere og om fælles friluftsgudstjeneste 2.
pinsedag.
Kontaktperson: Flemming Simonsen har fået
fuldtidsarbejde og har opsagt sin stilling som
kirketjenermedhjælp pr. 31. marts 2014.
Marianne: Glæder sig til ny kollega og ”Messy
Church”-dag den 19. marts. Desuden om
babysalmesang og manglende besøgstjeneste.
Kordegn: Indbydelse til temaaften ang. uddannelser
12/3; der er bevilget godt 5.000 kr. fra
kompetencemidler til kirkelig efteruddannelse i
ledelse for kordegn.
Dato for valgforsamlingen er 9. september 2014.

6

Ansøgning om udtrædelse af menighedsrådet Menighedsrådet tager til efterretning, at Jens Brabrand
udtræder af menighedsrådet nu. Ny næstformand
sender hilsen fra samlet menighedsråd til JB.

7

Valg af ny næstformand til menighedsrådet

8

Ny sognemedhjælper, herunder
1. Velkomst

2. Ansættelsesbevis

--Underskrivning af MR-erklæringer for nye MRmedlemmer.
--Hilsen fra formanden.

Stemmer ved hemmelig afstemning:
5 stemmer på Børge
2 stemmer på Thomas
Dvs. Børge Christiansen er valgt som næstformand.

1. Steen deltager i gudstjenesten første søndag i marts,
hvor han bydes officielt velkommen. Én af
kontaktpersonerne byder velkommen.
2. Udkast til ansættelsesbevis sendes med få
justeringer til godkendelse i stiftet.
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9

3. Arbejdsbeskrivelse

3. Udvalg bestående af kontaktpersoner, præster og
sognemedhjælpere udarbejder udkast til
arbejdsbeskrivelse, som fremlægges for MR.

Telefontilskud / arbejdsmobiltelefon

Behovet undersøges og punktet tages på næste MRmøde.

10 Høring i forbindelse med forslag om ændring Udkast til høringssvar godkendes og fremsendes til
af sognegrænser
provst og stift i morgen.

11 Fremlæggelse af regnskab 2013
Behandlet efter pkt. 8

Regnskab 2013 fremlagt. Bemærkninger justeres en
lidt før godkendelse.

12 Godkendelse af regnskab 2013

Udsættes til næste møde, da regnskabssystemet er ude
af drift i øjeblikket.

13 Projekt Greater Love

MR godkender medlemskab og – bidrag til Projekt
Greater Love. Man er velkommen til
repræsentantskabsmødet den 25. marts kl. 17 i
Vigerslev Kirkes lokaler.
Årsfesten afholdes i år separat – i Kingos Kirkes
lokaler den 25. maj.
Drøftelse men ingen beslutning ang. fremtid for
Menighedsfællesskabet Greater Love.

14 Genbrugsbutikken

Jesper er villig til at opstille til bestyrelsen, hvilket
MR bakker op om.

15 Menighedsmøde 23. marts

Formand og næstformand forventes at planlægge
mødet. – Sæt gerne andre MR-medlemmer til
opgaver. Ingelise sørger for suppe til frokost.

16 Bevillinger
1. Ansøgning om digital udgave af ny
fælles sangbog

Godkendt med 3.600 kr.

2. Ansøgning fra KFS

Støttes med 2.000 kr.

3. Kursusansøgning
Maranne K. forlod mødet under pkt.
16.3

Godkendt med 4.200 kr. + offentligt transport.

4. Ansøgning ang.
skærtorsdagsgudstjenesten

Forslag om skærtorsdagsgudstjeneste med spisning i
kirken kl. 18.30 godkendt. Beløbsramme max. 3.000
kr.

5. Uopsættelige bevillinger

Ingen.
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16a Det stående udvalgs punkt, herunder
1. Nyt lydanlæg

2. Elforsyning i præstebolig på Højbovej

1. Thomas I. orienterede om indkomne tilbud/overslag
på nyt lydanlæg. Der skal arbejdes en del med
tilbuddene, da de ikke umiddelbart er
sammenlignelige. Det stående udvalg arbejder videre
med sagen og kommer med indstilling til næste MRmøde.
DONG ændrer i foråret el-forsyning på Højbovej fra
luft til jord. MR beslutter at få målertavlen flyttet fra
loft til kælder for at undgå en forsyningsledning
udendørs på gavlen på præsteboligen. Arbejdet sættes
i gang iht. billigste/bedste tilbud.

17 Aflønning af kirkesangere i forbindelse med
rytmiske gudstjenester

Udsættes til næste møde.

18 Kordegneafløsning

Menighedsrådet godkender gensidig digital afløsning
på kordegnekontoret med nabokordegn i første
omgang på fridage.

19 Evt.

Nils og Ingelise sørger for mad til MR-mødet 26.
marts.

20 Oplæsning af referat
Marianne K. forlod mødet

---

- - - Lukket møde - - 21 Personaleanlæggende
Bodil og Ingelise forlod mødet under pkt. 21
22 Oplæsning af referat

Kontaktpersoner kommer med forslag til næste MRmøde vedr. ansættelse af kirketjenermedhjælp.
---

Mødet slut kl.22.26
Underskrifter:

Dan Nielsen

Irene Rønn Lind

Lisbeth Fugl

Thomas Iversen

Irene Birkbak

Børge Christiansen

Lisbeth Jensen

Jens Brabrand

Nils Aspelin

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

Jens Andersen

