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

Afbud fra Jesper H. (ferie)
Afbud fra Thomas I., Jytte S. deltog som
stedfortræder.
Irene R.L. møder senere

Dagsorden:
1

Indledning ved Irene Birkbak

---

2

Godkendelse af dagsordenen – underskrift af Kontaktpersoner har fremsendt bilag vedr. ”aktuelt fra
protokol fra sidste MR-møde
kontaktpersoner” – drøftes evt. på lukket møde.

3

Aktuelt fra formand

4

Aktuelt fra præster, koordinerende
- Henrik om teenmess og skærtorsdagsmåltid
sognemedhjælper, kontaktperson, personalets (formentlig ”tag-selv-mad-med-buffet”).
rep. og kordegn
- Marianne om åbent hus, musik for 1-3 årige,
konference om ”barns værdi”, kursustanker og arbejde
med frivilligstrategi.
- Kontaktpersoner fremlagde oplæg til 2
personaledage. MR går ind for, kontaktpersonerne går
videre med planerne. Budget og programforslag
fremlægges på næste MR-møde.

5

Opfølgning på visionsdagen
-Herunder også kommunikation og PR
Steen Eskildsen deltog i dette punkt

Besluttet vision på visionsdagen:
Fællesskab med Gud – fællesskab med hinanden.
Drøftelse omkring visionsdagen. Sognemedhjælperne
opfordres til at arbejde hurtigt videre med frivilligstrategi som opfølgning på visionsdagen. (Hellere
hurtigt end perfekt – og med løbende dialog).
Der skal på et tidspunkt også prioriteres og sorteres i
den lange liste af drømme fra visionsdagen. Visionen
bør udmeldes på hjemmeside og facebook.

6

Evaluering af børneområde i kirkerummet
Steen Eskildsen deltog i dette punkt

Børnehjørnet gøres permanent. – Også godt med
mulighed for at kunne gå i dåbsværelset, hvor der er
legetøj og prædikenen kan høres.

7

Fordeling af juleindsamling til kirkens børne- Steen og Marianne fordeler midlerne til relevante
og ungdomsarbejde
steder og melder tilbage med resultatet.
Steen Eskildsen deltog i dette punkt

8

Udlejningsudvalg vedr. bofællesskabet i
præsteboligen på Højbovej

- Møde med AV-firma 19. marts mht. fremvisning af
muligheder for lærredsløsning i kirkerummet.
- Orientering fra formandsmøde om bl.a. vikarforbrug
og kirkefunktionærers vikariering for hinanden på
tværs af Valby-sognene.
- Orientering fra formandskursus.

Henrik L., Thomas I. og Bodil genvalgt til
udlejningsudvalget. Desuden en beboerrepræsentant.
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9

Irene R.L. ankom
Økonomi:
1. Fremlæggelse af regnskab 2014

Regnskab 2014 godkendt med ændring i forklaringer.
Regnskabet godkendt som afleveret d. 04.03.2015 kl.
14.50. Ændring i forklaringer: Driftsoverskuddet
forventes anvendt som flg.: 60.000 kr. opspares til
fremtidig vedligeholdelse af præstebolig på Højbovej
26. Restbeløbet anvendes dels til planlagte indkøb af
kontormøbler og vedligeholdelser, der ikke nåede at
blive afsluttet i 2014, men bliver indkøb / færdiggjort
i 2015. Desuden forventes midler anvendt til
realisering af visionsarbejder, der allerede er igangsat.
Ændring i forklaringerne fremsendes til provstiet
snarest.
Lene, Børge og Bodil deltager i mødet 26. maj.

2. Formandsmøde om budget 2016
– 26. maj
10 Bevillinger
1. Ansøgning vedr. sommerlejr – SE

Steen E. kan deltage på DFS-sommerlejr i uge 28 i sin
arbejdstid i lighed med tidligere.

2. Ansøgning om indkøb til Børnebasen Indkøb af materiale til Børnebasen og Børnehjørnet
– SE
for i alt 2.350 kr. godkendt.
3. Ansøgning om deltagelse i degneårskursus – BKW

Deltagelse i kordegnenes årskursus, tjenestefrihed og
togtransport bevilges for Bodil W.

4. Uopsættelige bevillinger

Jakob B. bevilges deltagelse i DOKS-årskurset,
tjenestefrihed og togtransport.
Forslag: At overlade personalets kursusbevillinger til
kontaktpersoner fremover. Tages på næste MR-møde.

11 Greater Love

12 Det stående udvalgs punkt, herunder bl.a.
1. Opfølgning på nyt lyd/AV-anlæg

2. Anlægsarbejde i 2015: ny
asfaltbelægning på kirkens øst- og
sydside
3. Nyt gulvtæppe og reparationer af
fliser i kirkerummet

Henrik orienterede om Projekt Greater Love.
Henrik L. og Rob W. repræsenterer Vigerslev Kirke i
Projekt Greater Love. Menighedsrådet godkender
Projekt Greater Loves budgetudkast.
Man er velkommen til at deltage på repræsentantskabsmødet – tilmelding til Henrik L.
MR bevilger tænd/sluk løsning på ipad til projektoren
i kirkerummet, samt lyd og VGA i menighedssal som
skitseret. Peter stemte imod. Irene B. stemte blank.
Øvrige stemte for.
Udsættes til næste møde.

Udsættes til næste møde.
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13 Planlægning af menighedsmøde 22. marts

Børge, kontaktpersoner og Bodil koordinerer.

14 Sognegrænse-sagen

Indkaldes Vigerslev til møde deltager Henrik og Irene
R.L. så vidt det er muligt. (Kan de ikke indkaldes
andre fra MR).

15 Forslag til koordinering af kordegne i Valby- Udsættes til næste møde.
kirkerne i sommerferien
16 Fordeling af overskud fra Genbrugsbutikken

Udsættes til næste møde.

17 Kirkens 75 års jubilæum i 2016 – nedsættelse Udsættes til næste møde.
af udvalg
18 Principiel drøftelse om kursusbevillinger
– evt. nedsættelse af udvalg

Udsættes til næste møde.

19 Evt.

- Forslag om at tænke MR-møder på en anderledes
måde. Peter kommer med oplæg til næste MR-møde.
- Tonny orienterede om sogneindsamlingen 8. marts.

20 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 22.19
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

Jytte Smith

