Dato: 5. februar 2015

Blad nr. 72

Næstformandens initialer: bhc

Menighedsrådsmøde

Irene R.L., Thomas I. og Peter L. møder senere.

Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant, Marianne K. som
koordinerende sognemedhjælper og Bodil W.
som kasserer og sekretær.
Dagsorden:
1

Indledning ved Inger Margrethe K.-S.

---

2

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

3

Aktuelt fra formand
Peter L. ankom

Formand indkaldt til Valby-formandsmøde 18/2 bl.a.
om samarbejde omkring vikariering mellem sognene.

4

Aktuelt fra præster, koordinerende
Jesper om konfirmandekskursion til krematorium,
sognemedhjælper, kontaktperson, personalets skitur for konfirmander m.fl., fastefolder og
rep. og kordegn
fastelavnsgudstjeneste.
Henrik om konfirmandovernatning og overvejelser
Irene R.L. og Thomas I. ankom
omkring askeonsdagsgudstjeneste.
Marianne om musik i kirken for 1-3 årige,
overvejelser omkring kurser, sognemedhjælpernavneskift, koordinationsudvalg og åbent hus-møder.
Kontaktpersoners orientering flyttes til lukket møde.
Det er ikke sandsynligt at aflagt skrivebord fra 2. sal
og kontorstole er noget værd til salg. Derfor gives det
væk.
Nedsættelse af udlejningsudvalg til bofællesskabet på
Højbovej sættes på dagsordenen til næste møde.
TDC beder om møde – Jesper og Bodil deltager.

5

Sogneindsamling 8. marts

Tonny tilbyder at være indsamlingsleder. Lene
hjælper også til på dagen.

6

Bevillinger
1. Ansøgning fra KFS

KFS’s missionsfremstød støttes med 2.000 kr.

2. Ansøgning om bibelkursus fra MRLene K-H bevilges bibelkursus til 3.000 kr. som MRmedlem
medlems-efteruddannelse med overvældende flertal.
Lene K-H forlod mødet under pkt. 6.2
pga. inhabilitet
Principiel drøftelse om kursusbevillinger tages op på
et senere tidspunkt.

7

3. Brug af kirken til kirkeweekend

Godkendt 25.-26. september, dvs. lørdag den 26.
september lukkes for kirkelige handlinger.

4. Uopsættelige bevillinger

Den nye projektor i salen skal tyverisikres på bedste
og mest elegante måde. Max. 4.250 kr.

Letlandssamvirket - repræsentant

Bodil deltager som Vigerslevs repræsentant.
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8

Valbysognenes fællesannonce i Valbybladet

Menighedsrådet bakker op om fællesannoncen og
overlader arbejdet til det fælles annonceudvalg.

9

Det stående udvalgs punkt

Ingen beslutninger.

10 Opfølgning på visionsdagen

Steen inviteres til næste møde.

11 Evt.

Intet.

12 Oplæsning af referat
--- LUKKET MØDE --kirkefunktionærer og tilhører forlod mødet

4

Orientering fra kontaktpersoner

13 Ansøgning fra kordegn
14 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.19.05
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

