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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 Lisbeth J.
Irene R.L. kommer senere

Dagsorden:
1

Indledning ved Irene Birkbak

---

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Aktuelt fra formand

4

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
Jesper om Genbrugsen: Om dankort-terminal i
koordinerende sognemedhjælper, personalets butikken, om medarbejdermøde, nyt airconditionrep., kordegn, udvalg mm.
anlæg i butikken, behov for mere reklame for
butikken i form af skilte og standere (ansøgning
herom til næste MR-møde). Desuden om pcproblemer med KM-pc.

Ingen beslutninger.
-

Div. orienteringer.
Orientering om møde 11. juni hos biskoppen
om sognegrænser. Sagen afventer yderligere
høring og sættes på dagsordenen på augustmødet.

Henrik om planer for fremstød i Vigerslev Vænge
eller andet sted i sognet i sommeren som tidligere.
Irene Rønn Lind ankom

Irene B. om besøg af Arbejdstilsynet. APV skal
færdiggøres og støjniveauet ved orgelet skal
undersøges og evt. forbedres.
Marianne om besøg hos kolleger i nabosogne og
babysalmesangsgudstjeneste.

5

Forslag om indretning af børnehjørne i
kirkerummet i forsøgsperiode

Forsøget godkendt som skitseret indtil 1. søndag i
advent.

6

Arbejdsbeskrivelse for ny sognemedhjælper

Enkelte justeringer i udsendte forslag blev foretaget.
Kontaktpersoner forhandler videre med Steen
Eskildsen omkring udarbejdelse af kirkekalender. Nyt
udkast fremlægges for MR.
Jesper H. ønsker flg. til referat: Mht. lejrarbejde:
Såfremt Jesper H. ikke er velkommen på
Menighedsfællesskabets lejr, kan der afsættes
eksempelvis 10 ud af de 40 timer til en lejr arrangeret
af Jesper.
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7

8

9

Økonomi 2015:
1. Første budgetudkast

Det fremlagte udkast fremsendes til provstiet.

2. Deltagelse i budgetsamråd 18. juni

Børge og Bodil deltager.

3. Beslutning om ansøgning til 3%puljen (for budget 2015)

Ansøgning til 3%-puljen sendes til provstiet før
sommerferien. Ansatte og menighedsrådsmedlemmer
sender deres ønsker med begrundelse til Bodil senest
22. juni. Bodil samler ansøgningerne og sender til
MR til godkendelse pr. mail med frist for accept 25.
juni, hvorefter ansøgningen sendes til provstiet.

Det stående udvalgs punkt, herunder
1. Nyt lydanlæg

Der arrangeres lyd-demo i kirkerummet den 26. juni
om formiddagen.

2. Projektorløsning i Kirken

Projektorkassen forsøges ændret med huller, så
projektoren kan få mere luft, når den er i brug.

3. Forsøg med ”ramme-lærred” i
kirkerummet

Det forsøges med at leje et ”ramme-lærred” i
september, så MR kan tage stilling til det.

Skal tidspunktet for fremtidige
konfirmationsgudstjenester ændres?

10 Bevillinger
1. Ansøgning – skærmbriller

Tidspunktet ændres, så konfirmationsgudstjenester
foregår kl. 10.30 som øvrige højmesser. (Dog kan det
evt. ændres, såfremt der bliver behov for 2
konfirmationsgudstjenester ved samme præst på
samme dag).

Skærmbriller bevilget til 2.000 kr. for kordegn JB.

Marianne Krog forlod mødet
2. Ansøgning – tilskud til
evangelisationskursus

Der bevilges 3.000 kr. til evangelisationskurset.

3. Ansøgning – tilskud til sommerlejr
for flygtninge

Der bevilges 2.000 kr. til sommerlejr for flygtninge.

4. Ansøgning – inspirationskonference
for frivillige børnemedarbejdere.

Der bevilges inspirationskonference den 6. september
for relevante frivillige for indtil 10 deltagere á 500 kr.
pr. person.

5. Uopsættelige bevillinger

Ingen.

11 Opslag af kirketjenermedhjælperstilling?

Udsættes til august-mødet.

12 Forberedelse til menighedsrådsvalg den 9.
september

Valgudvalget tager sig af forberedelserne. Udvalget
består af Thomas I. (formand), Irene R.L. og Lisbeth
J. – Der sættes snarest info om valget på
hjemmesiden.
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13 Aflønning af kirkesangere i forbindelse med
rytmiske gudstjenester

Kirkesangerne får fri uden løntræk i prøveperioden
året ud. Det nye MR tager herefter stilling.
Dan kontakter organisten mhp. en skriftlig evaluering
af kirkesangerordningen.

14 Evt.

Lene orienterede om dansk/arabisk gudstjeneste i
Kingos Kirke i maj.

15 Oplæsning af referat

---

- - - lukket møde - - -

16 Personaleanliggende – orientering fra
kontaktperson

Kontaktperson Irene B. orienterede. Ingen
beslutninger.

Kirkefunkunktionærer og stedfortræder
forlod mødet under pkt. 16
17 Oplæsning af referat

---

Mødet slut kl. 21.45

Underskrifter:

Dan Nielsen

Irene Rønn Lind

Lisbeth Fugl

Thomas Iversen

Irene Birkbak

Børge Christiansen

Lisbeth Jensen

Nils Aspelin

Lene Hansen

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

