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Menighedsrådsmøde

Afbud: Thomas Iversen

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

Indledning ved Irene Rønn Lind

---

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3

Aktuelt fra formand

Orientering om kursusbevillinger, menighedsmøde,
formandsmøde mv.

4

Aktuelt fra præster, koordinerende
- Jesper om konfirmationer, åbent hus, salme-maraton
sognemedhjælper, kontaktperson, personalets og invitation til deltagelse i bustur til Næstelsø
rep. og kordegn
Præstegård.
- Henrik om Greater Love – tak for støtte til GL,
skærtorsdagsmåltid, udvidet bøn i kirken Bededag og
Vigerslevhus med ny palliativ afdeling.
- Marianne om deltagelse i kursus om ældre, åbent
hus, konference-temadag om børn, arbejdet med
frivilligstrategi og tanker om gudstjenester for bl.a.
unge.
- Irene B. om kursus til Steen om arbejdet med
frivillige og kontaktpersoners deltagelse i
fyraftensmøder mv.
- Ingelise spørger om vi evt. skal have en hjertestarter
i forlængelse af deltagelse i førstehjælpskursus. Pris
og betingelser skal undersøges. SU undersøger.
- Morgenringningen udvides med 15 min. den 5. maj
for at markere 70-året for befrielsesdagen.
- To eksterne ansøgninger om støtte til salmeprojekter
tages på næste MR-møde.
- Referat fra generalforsamling i Menighedsplejen og
årsregnskab sendes med referatet ud til MR.
- Referat fra generalforsamling i Genbrugsen og
årsregnskab sendes med referatet ud til MR.
- Inger Margrethe om Tværkulturelt Centers årsmøde
og hvordan man kan støtte arbejdet.

5

Sognegrænsesagen

Henrik og Irene R.L. formulerer skrivelse, som
rundsendes til MR før indsendelse til øvre
myndigheder.

6

Fokus på udvikling af kirken – forslag om at
tænke MR-møder på en anderledes måde
– fremlæggelse af oplæg

Peter fremlagde oplæg.
Der arbejdes videre med tankerne på forskellige
fronter.
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7

Forslag til koordinering af kordegne i Valby- Vigerslev MR vil ikke kunne spare vikartimer af
kirkerne i sommerferien
betydning ved digital vikariering. Der bruges kun få
midler på kordegnevikartimer. Menighedsrådet er
meget tilfredse med digital vikariering
kordegnekontorer imellem på enkelte dage, som det
fungerer mellem Timotheus og Vigerslev pt.
Menighedsrådet finder det ikke realistisk med digital
vikariering ud over enkelte sammenhængende dage,
især da det i forvejen er svært at få timerne til at slå
til.

8

Kirkens 75 års jubilæum i 2016 – nedsættelse Udsættes til næste møde
af udvalg?

9

Bevillinger
Uopsættelige bevillinger

Ingen

10 Dato for kirkesyn i september

16. september kl. 15.30 begyndende i præsteboliger

11 Evt. flytning af MR-møder i september og
oktober

Flyttes til hhv.16. september og 27. oktober

12 Oplæg til personaledage – fremlæggelse af
budget og programforslag
Irene R.L. forlod mødet

Udsættes til næste MR-møde

13 Det stående udvalgs punkt, herunder bl.a.
1. Kirketjener iPad / tablet
2. Reparation af terrasse ved
præsteboligen på Højbovej
3. Forslag til løsning af projektorkasse i
kirken
4. Vedligeholdelse af kirkens hoveddør
5. Anlægsarbejde i 2015: ny
asfaltbelægning på kirkens øst- og
sydside
6. Nyt gulvtæppe og reparationer af
fliser i kirkerummet – tæppe-udvalg?

Godkendt.
Godkendt iht. SU’s indstilling.
SU overlades at tage stilling.
Godkendt iht. SU’s indstilling.
SU kommer med nærmere indstilling, så alle borde
kan stå på asfalten.
SU arbejder videre med projektet.

14 Fordeling af overskud fra Genbrugsbutikken

25.000 kr. går til Menighedsplejen, resten opspares til
menighedsarbejde.

15 Principiel drøftelse om kursusbevillinger
– evt. nedsættelse af udvalg

Udsættes til næste MR-møde.
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16 Evt.

Intet

17 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 22.30

Underskrifter:
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Thomas Iversen
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