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Blad nr. 69

Næstformandens initialer: bhc

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

Afbud fra Jesper H., Thomas I., Lene K.-H. og
Marianne K.

Dagsorden:
1

Indledning ved Børge Christiansen

---

2

Godkendelse af dagsordenen

Ansøgning fra KFS tages på næste MR-møde ellers
godkendt. Mødes forsøges afsluttet senest kl. 22.

3

Aktuelt fra formand

Orientering om bevilling af udlån af sumodragter,
bryllupsgave til MR-medlem, julehilsner til personale
og afgående MR-medlemmer, årsregnskabskurser
samt ny router til præst. Invitation til ”nytårskur”
omdelt. Desuden gennemgang af div. post/reklamer.

4

Aktuelt fra præster, koordinerende
Henrik L. om juleuddeling i Menighedsplejen, Greater
sognemedhjælper, kontaktperson, personalets Love, julegudstjenester på pleje/bo-institutioner i
rep. og kordegn
sognet, julegudstjenester for småbørn, ”de ni
læsninger”, teenmess og tanker om aske-onsdags-gtj.
Kontaktpersoner om kursusansøgning, status på
kontormøbler på 2. sal mv.
Ingelise takker for julehilsner på personalets vegne.
Bodil om kirketælling i december og kældervindue
opbrudt.
Høring vedr. udskiftning af belysningsmaster
overlades til SU.
Ouvert er stoppet med udgangen af 2014 – Børge
sender tak til lederne.
Fælles provstidag den 25. april 2015 – sæt X i
kalenderen!

5

Opfølgning på valg til det stående udvalg

Medlemmer at SU skal være medlemmer af
menighedsrådet, dvs. udvalget består af formand,
Thomas I. og Tonny G.J.

6

Fastsættelse af datoer og tidspunkter for
kommende MR-møder

Mødedatoer fastsat med ændringer i forhold til
udkastet. Ny årsplan udsendes med referatet.

7

Fastsættelse af dato for menighedsmøde i
2015

Menighedsmøde efter gudstjenesten 22. marts.

8

Kontaktperson til Tværkulturelt Center

Inger Margrethe valgt som kontaktperson til TC.
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9

MR-møde 5. februar og ”nytårskur”

MR-mødet 5. februar afholdes på Vesterbro i
forbindelse med ”nytårskur”. Der afsættes 2 timer til
mødet. Referatet underskrives undtagelsesvis på
marts-mødet.

Behandlet på lukket møde.

Til ”nytårskuren” inviteres:
Menighedsrådsmedlemmer, stedfortrædere og ansatte.
Tilmeldingsfrist: Mandag den 26. januar. til
kordegnekontoret.

10 Det stående udvalgs punkt, herunder bl.a.
1. Pris på anlægsarbejder til budget 2016
2. Alarm i præsteboliger

Pris på anlægsarbejder overlades til SU at indsende.
Udsættes.

11 Økonomi:
1. Behandling af revisionsprotokollat fra Ingen bemærkninger fra revisor, hvilket MR tager til
revisionsbesøg 11. december 2014
efterretning.
2. Budgetopfølgning for 2014

Tages til efterretning.

3. Fordeling af juleindsamling til
kirkens børne- og ungdomsarbejde

Steen E. og Julie spørges om, hvor der er størst behov.

12 Bevillinger
1. Ansøgning om rygstøvsuger

Rygstøvsuger bevilget på regnskab 2014, ca. 4.000 kr.

2. Ansøgning om blad/løvsuger

Bevilget med ca. 3.500 kr.

3. Ansøgning om ekstra headsetmikrofon til trådløs mikrofon

Godkendt med ca. 2.100 kr.

4. Kursusansøgning fra kontaktpersoner Kontaktpersonerne bevilges at deltage i relevante
kurser udbudt af Menighedsrådsforeningen. Samlet
udgift max. 6.000 kr. + transportudgifter der evt. kan
dækkes iht. billigste offentlige transport.
5. Uopsættelige bevillinger

---

13 Vedtagelse af Forretningsorden

Godkendt iht. Menighedsrådsforeningens udkast.

14 Vedtagelse af instruks for formand i
forbindelse med småsager

Peter, Børge og Bodil kommer med revideret forslag
mht. budget, bevillinger mv. til kommende MR-møde.

15 Vedtagelse af vedtægt for det stående udvalg Udsættes til næste møde.
16 Vedtagelse af vedtægt for kontaktperson

Vedtaget med enkelte ændringer.
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17 Vedtagelse af vedtægt for valgt kasserer

Vedtaget.

18 Vedtagelse af vedtægt for regnskabsfører

Vedtaget.

19 Vedtagelse af vedtægt for kirkeværgen

Vedtaget.

20 Vedtagelse af regnskabsinstruks

Vedtaget med korrekturændringer. Formanden får
fuldmagt til driftskontoen.

21 Evt.

22 Oplæsning af referat

-

Vi konstaterer, at sognemedhjælperne nu
hedder ”kirke- og kulturmedarbejere” iht.
Sognemedhjælperforenings navneændring.

-

Contact.dk viser gratis spændende
teaterforestillinger med tema.

-

Der søges om midler til Greater Love af det
bindende stiftsbidrag for 2016.

---

--- LUKKET MØDE --23 Udløb af prøvetid for kirketjenermedhjælp

Michael Bjørn Nielsen fastansættes efter endt
prøvetid.

Tilhørere og kirkefunktionærer forlod mødet
under lukket møde.
23a Ansøgning fra kordegn

Udsættes til næste møde.

24 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 22.25
Underskrifter:

Børge Christiansen

Irene Rønn Lind

Peter Larsen

Thomas Iversen

Irene Birkbak

Lisbeth Jensen

Inger Margrethe Kofod Svendsen

Tonny Giessel Jensen

Lene Kurch-Hansen

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

