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Menighedsrådsmøde
Ingelise Nielsen deltog som personalets
repræsentant og Bodil W. som kasserer og
sekretær.

Afbud fra Marianne Krog
Irene R.L. og Irene B. kommer senere.
Formand Dan A. Nielsen er afgået ved døden siden
sidste møde. Lene Kurch-Hansen (tidligere Hansen)
indtræder i rådet som fast medlem. Som stedfortræder
på dette møde deltog Jens Andersen.
Nicolai Woller Jensen er tilbage fra orlov fra 1.
september.

Dagsorden:
1

Indledning ved Lisbeth Jensen

--Afdøde menighedsrådsformand Dan A. Nielsen blev
mindet.

2

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

3

Aktuelt fra næstformand

Div. orienteringer.
Hilsen fra venskabsmenigheden i Nereta, hvor en
gruppe fra Valby-kirkerne netop har været på besøg.

4

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
Henrik orienterede om Greater Love, Åbent hus og
koordinerende sognemedhjælper, personalets have i sommerens løb, boldspil i Vigerslev Vænge og
rep., kordegn, udvalg mm.
ny ungdomsbibelgruppe Hadassa.
Henrik opfordrede til at være med til at tale med
forbipasserende på kirkestanden på Valby Kulturdage
den 30. august. Man kan melde sig til to-timers vagter
til Henrik mellem kl 10-17 eller opstilling og
oprydning.
Luthers Nøgle udspiller sig den 27. september
(øvedag 26/9), hvor man også meget gerne må melde
sig til at være med – tilmelding til Henrik.
Der sendes jubilæumshilsen til Aalholm Kirkes 75-års
jubilæum den 12. oktober.

5

Forberedelse til menighedsrådsvalg den 9.
september

Drøftelse omkring MR-valget. Børge tager sig af pkt.
3, 4 og 5 på dagsordenen til Valgforsamlingen.

6

Indsamling til høstgudstjenesten
Irene B. ankom

Der samles ind til forfulgte kristne via Danmission.

7

Det stående udvalgs punkt, herunder bl.a.
1. Nyt lydanlæg

2. Kirkesyn

Der har været afholdt 2 lyd-demoer i kirkerummet.
Det stående udvalg arbejder videre med sagen. Der
lægges an til beslutning på næste MR-møde
Der er kirkesyn den 11. september kl. 15.00 og det
begynder i kirken.
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8

Økonomi:
1. Budgetopfølgning
2. Forberedelse – budget 2015
3. Beslutning om ansøgning til 3%puljen (for budget 2015)

9

Bevillinger
1. Ansøgning vedr. ny
ungdomsbibelgruppe
2. Uopsættelige bevillinger
Irene R.L. ankom

10 Ny konstituering
1. Valg af ny menighedsrådsformand

De budgetterede 4.000 kr. afsat til Letlandssamvirket
overøres dertil snarest. Ellers ingen bemærkninger.
Der er ekstraordinært samråd i Jesuskirkens lokaler
den 4. september. Børge, Lene og Bodil deltager.
Udkast til ansøgning godkendt. Der ansøges om i alt
116.000 kr.

Der bevilges 1.000 kr. for resten af året til Hadassa.
Intet.

Ved hemmelig afstemning blev Børge Christiansen
valgt som formand (8 stemmer på Børge, 1 stemme på
Henrik).
Da Børge ikke kan være næstformand og kasserer
samtidig var der hemmelig afstemning om
næstformandsposten: 6 stemmer på Lisbeth J., 1
stemme på Lene og en ugyldig stemme. Dvs. Lisbeth
Jensen er valgt som næstformand.
Lene Kurch-Hansen blev valgt som kasserer, der
attesterer bilag.

2. Valg i forbindelse med
kontaktperson-funktionen

Irene Birkbak overtager den fulde kontaktpersonfunktion for resten af perioden.

3. Ændring i det stående udvalg?

Børge C. indtræder i SU i stedet for Dan Nielsen. Nils
er med i SU indtil udgangen af august, hvor Nicolai
kommer tilbage.

11 Aktuelt fra kontaktperson

Der er ingen bemærkninger fra ansatte på APVskemaer. For at afslutte APV’en evaluerer personalet
på sommerfesten på næste personalemøde.
Orientering om ansøgninger om praktik/jobtræning
mv. Der gives afslag pt.
Irene B. tager sig af resterende MUSamtaler.

12 Arbejdsbeskrivelse for ny sognemedhjælper

Udsættes til næste møde.

13 Arbejdstilsynets besøg, herunder støjmålinger APV’en skal være afsluttet og indsendt senest 15. okt.
ved orgel, møbelindkøb og færdiggørelse af 2014.
APV (arbejdspladsvurdering)
Støjmålinger ved orgel lægges ud til SU. Resultatet
skal sendes til Arbejdstilsynet inden 1. november
2014. Arbejdstilsynets afgørelse sendes med referatet
ud til menighedsrådet.
Der mangler et hæve/sænke-bord på 2. sal, ligesom
mindst 2 af kontorstolene skal udskiftes. Indkøbene
foretages inden længe.

Dato: 20. august 2014

Blad nr. 56

Næstformandens initialer: bhc

14 Opslag af kirketjenermedhjælperstilling?

Ca. 12 timer opslås som ledig. Ansøgningsfrist: 15.
september, slås op på DBI mv., kirkens hjemmeside,
opslagstavlen, KD’s fredagsudgave.
Ansættelsesudvalg: kontaktperson, kordegn,
kirketjener og præsterne.

15 Ændring af sognegrænser

Provsten forhøres om det videre forløb.

16 Evaluering af ”månedens salme”

Præsterne får frie hænder til at fortsætte med eller
stoppe med ”månedens salme”.

17 Evt.

Evt. visionsdag for nyt MR tages på næste møde.

Oplæsning af referat

---

Mødet slut kl. 22.23

Underskrifter:

Børge Christiansen

Irene Rønn Lind

Lisbeth Fugl

Thomas Iversen

Irene Birkbak

Lisbeth Jensen

Nils Aspelin

Lene Hansen

Jens Andersen

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

