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

Afbud fra Irene R.L. og Nils Aspelin. Som
stedfortræder er indkaldt Jens Andersen. Der er ikke
flere stedfortrædere.
Lisbeth Fugl er permanent medlem af menighedsrådet
efter Jens Brabrands udtræden af rådet. Lene Hansen
er stedfortræder for Nicolai Woller Jensen i dennes
orlovsperiode.

Dagsorden:
1

Indledning ved Lisbeth Fugl

---

2

Godkendelse af dagsordenen

Der er to ekstra ansøgninger under pkt. 10.2

3

Underskrivning af referat fra 26. februar

---

4

Aktuelt fra formand

-

-

-

-

5

Biskoppen ønsker at se menighedsrådet den
11. juni kl. 17.00 til møde om
sognegrænseændringer. – Noter det til
kalenderen.
Opfordring fra Kirkens Korshær til at deltage i
socialt arbejde. – Kan tages på en dagsorden,
hvis nogen ønsker det.
Der har været generalforsamling i Genbrugsen,
hvor bl.a. Jesper H. blev valgt til bestyrelsen.
Konfirmandspil om Luthers Nøgle den 27.
september. Formanden opfordrer flere til at
deltage.
Invitation til temadag i provstiet 26/4 for
menighedsrådsmedlemmer, ansatte og
frivillige. Tilmelding til Bodil senest
påskedag.

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
Jesper om familiegudstjeneste palmesøndag og spisekoordinerende sognemedhjælper, personalets gudstjeneste skærtorsdag.
rep., kordegn, udvalg mm.
Henrik om Greater Love repræsentantskabsmøde og
erfaringer fra den første rytmiske gudstjeneste.
Irene B.: Der er aftalt MUsamtaler i løbet den næste
måneds tid med kirkefunktionærer. AVP-skemaer
uddeles snarest til kirkens ansatte til udfyldelse.
Arbejdstilsynet har varslet uanmeldt besøg på et
tidspunkt i løbet af de kommende måneder.
Marianne: Glæder sig over at have fået ny kollega og
delte tanker i den anledning. Tanker om afslutning på
babysangshold med en gudstjeneste.
Dan foreslår askebæger på havesiden.
Bodil: Om letlandssamvirket, tak for støtte til KFS på
sidste MR-møde og årlig kirkestatistik.
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6

Ny sognemedhjælper, herunder
ansættelsesbevis og arbejdsbeskrivelse

Kontaktpersoner og præster forhandler med Steen om
rammetid, hvorefter disse får bemyndigelse til at
færdiggøre arbejdsbeskrivelsen iht. Stiftets
anvisninger.
Der arbejdes på arbejdsbeskrivelse til fremlæggelse på
MR-mødet i maj.

7

Telefontilskud / arbejdsmobiltelefon

8

Det stående udvalgs punkt, herunder
1. Nyt lydanlæg

2. Projektorløsning i kirken

9

Økonomi 2013:
1. Revisionsprotokollat for
beholdningseftersyn dec. 2013

2. Godkendelse af årsregnskab

Marianne Krog forlod mødet
10 Bevillinger
1. Ansøgning vedr. lejr for
Menighedsfællesskabet

Der bevilges arbejdsmobiltelefon til
sognemedhjælpere, fuldtidskirketjener og organist,
hvis de er interesserede. Indkøbspris max. 2.000 kr.
Abonnement under TDC scale. Alternativt kan vælges
nuværende telefontilskud: 130 kr. pr. måned.
SU beder 3 tilbudsgivere præsentere deres lydløsning
på én eller anden måde. Dem der har interesse i at
se/høre præsentationen kan være med.
SU forhandler med firmaet om ændring af
projektorkassen så den fungerer tilfredsstillende før
hele regningen betales.

Der er ikke udarbejdet revisionsprotokollat for
beholdningseftersynet den 18.12.2013, da eftersynet
ikke gav anledning til bemærkninger, hvilket
menighedsrådet tager til efterretning.
Årsregnskab 2013 godkendt. Regnskabet er afleveret
elektronisk den 27.02.2014 kl. 15.34 og udviser et
driftsresultat på 204.179,03 kr. Regnskabet indeholder
3 ekstra bilag: opgørelse over anlægsarbejder,
opgørelse over opsparede midler og regnskab for
Projekt Greater Love.

Der bevilges 9.000 kr. ekstra til
Menighedsfællesskabet, dvs. årsbudgettet bliver totalt
20.000 kr.

2. Uopsættelige Bevillinger:
1. Ansøgning om praktik/jobprøvning Ansøger tilbydes møde, hvorefter der træffes afgørelse
i Vigerslev Kirke
om evt. 3-måneders praktikforløb.
2. Kursusansøgning fra ny
sognemedhjælper

Kursus i ledelse af frivillige bevilges til 6.500 kr. +
moms.
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11 Ny kirketjenermedhjælp

Flemming Simonsen bevilges orlov som
kirketjenermedhjælp indtil udgangen af juni 2014.
Kontaktpersoner arbejder på at finde
kirketjenervikar(er) i orlovsperioden og i
sommerferien. Punkt om evt. stillingsopslag tages på
MR-møde i maj.

12 Aflønning af kirkesangere i forbindelse med
rytmiske gudstjenester

Kontaktpersoner forhandler med Jakob og
kirkesangere for at finde gangbar løsning til
forelæggelse på maj-MR-mødet.

13 Evt.

Ingen beslutninger.

14 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.22.30
Underskrifter:

Dan Nielsen

Irene Rønn Lind

Lisbeth Fugl

Thomas Iversen

Irene Birkbak

Børge Christiansen

Lisbeth Jensen

Nils Aspelin

Lene Hansen

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

Jens Andersen

