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

Afbud fra Jesper Hougaard (kursus), Thomas Iversen,
Marianne og Niels Aspelin. Desuden afbud fra
stedfortræder Jens Andersen.
Bodil Witvliet møder senere.

Dagsorden:
1

Indledning ved Lene Kursch-Hansen

---

2

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt enstemmigt.

3

Aktuelt fra formand

Børge om medarbejderkursus, ny KM-pc til Bodil,
ekstraudgifter til overnatning på Bodils kursus og kort
til Ålholm kirke.

4

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
Henrik om Valby Kulturdage, Luthers nøgle og
koordinerende sognemedhjælper, personalets Greater Love.
rep. og kordegn
Irene Birkbak om ny kirketjenermedhjælp og
lønfastsættelse for denne, MUS-samtale med Jakob,
dato for indkøb af nye møbler til anden sal og Bodils
kommende eksamen.
Ingelise om nyt gulv i kælderlokalet.
Bodil: lørdag den 22. august 2015 afsat til
sommerfest, introkursus for nye medarbejdere i
Folkekirken 11/11 og invitation til deltagelse i
drøftelse i www.kirkelab.dk. (taget efter pkt. 5)

5

Planlægning, som vedrører det nye
menighedsråd
1. Visionsdag for nyt menighedsråd
Steen E. deltog under pkt. 5.1

MR planlægger visionsdag 10. januar indenfor
tidsrummet ca. 8.30 – 15.30 for menighedsråd, ansatte
og frivillige med ledelsesopgaver – om bl.a. at
udarbejde vision for kirken. Udvalg til planlægning:
Steen (tovholder), Marianne, Lisbeth J. og Børge.
Udvalget udsender snarest invitation med dato.

2. Julefrokost for MR
Bodil ankom under pkt. 5

Menighedsrådet synes idéen er god. Beslutningen
overlades til det nye menighedsråd.

6

Tidspunkt for afholdelse af gudstjeneste
nytårsdag

Præsten, der har nytårsgudstjenesten kan beslutte
tidspunktet om eftermiddagen nytårsdag. Besluttes i
god tid, så den kommer med i kirkekalenderen.

7

Vielser udenfor kirkens rum – personalets
deltagelse ved vikarordning

MR finder det naturligt, organisten afløser i
Timotheus Sogn ved de vielser deres organist ellers
skulle have spillet til. Brudeparret eller
Timotheuskirken må sørge for egnet instrument. Vi
forventer ordningen går begge veje.
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8

Ændring af sognegrænser

MR undrer sig over beslutningen og overvejer om der
er mulighed for at gøre mere.

9

Det stående udvalgs punkt

Orientering om lyd mv. Nyt lydanlæg i kirkerummet
forventes før jul (forhåbentlig også i menighedssalen).

10 Økonomi:
1. Endelig godkendelse af budget 2015

Godkendes med flg. ændring: kto. 3331 forhøjes til
8.000 kr. som tages fra kto. 3301.

2. Behandling af revisionsprotokollat for Ingen bemærkninger, så regnskab 2013 endeligt
regnskab 2013
godkendt med tilhørende revisionsprotokollat.
Menighedsrådet tiltræder revisionsprotokollat af
28.08.2014 vedr. tiltrædelse.
3. Budgetopfølgning for 2014
11 Bevillinger
1. Spørgsmål om hurtigere internet i
præstebolig

2. Uopsættelige bevillinger
12 Evaluering af kirkesangerordning

Budgetopfølgning taget til efterretning.

Der bevilges hurtigere internet i præsteboligen på
Flidsagervej, ekstraudgift 400 kr. årligt.
Jesper H. har ligeledes brug for hurtigere internet.
Hvis ikke Næstlesø MR bevilger hurtigere internet i
deres præstebolig (hvor JH bor) er Vigerslev MR
villige til at refundere dem differencen. I så fald må
deres kasserer sende en opkrævning.
Intet.
MR synes ordningen med to sangere fungerer godt og
ønsker derfor at fortsætte med to sangere på højt
niveau.

13 Ansættelsesbevis for ny kirketjenermedhjælp Michael Bjørn Nielsen ansættes som
kirketjenermedhjælp pr. 1. november 2014 på 12
timer pr. uge. Udkast til ansættelsesbevis godkendt
ligesom Kirketjenerforeningen har godkendt løn på
fixpunktet + rådighedstillæg.
14 Forslag om fælles ”salmemaraton” i provstiet Hvis projektet bliver til noget med alle kirker i
provstiet, vil Vigerslev også gerne være med.
15 Afsluttende møde i dette MR

Hvis der kommer punkter til beslutning indkaldes til
MR-møde den 12. november kl. 17.00. Evt.
indkaldelse udsendes senest 6. november.

16 Evt.

Intet
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17 Oplæsning af referat

---

--- LUKKET MØDE --18 Div. Lønforhandlinger
Ingelise og Bodil forlod mødet under pkt. 18
19 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 22.36
Underskrifter:

Børge Christiansen

Irene Rønn Lind

Nicolai Woller-Jensen

Thomas Iversen

Irene Birkbak

Lisbeth Jensen

Nils Aspelin

Lene Kursch-Hansen

Lisbeth Fugl

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

