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Menighedsrådsmøde

Afbud fra Thomas I., Irene B. og Irene R.L.
Ingelise N. deltog som personalets
Henrik L. kommer senere.
repræsentant, Marianne K. som
koordinerende sognemedhjælper og Bodil W.
som kasserer og sekretær.
Dagsorden:
1

Indledning ved Tonny Gissel Jensen

---

2

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 12 udsættes til næste møde.

3

Aktuelt fra formand

Orientering om div. udlån af udstyr.
Bevilling af ny arbejdsmobiltelefon til Jesper H. – der
havde været problemer med den gamle en tid.

4

Aktuelt fra præster, koordinerende
- Jesper om Genbrugsbutikken – sættes på næste
sognemedhjælper, kontaktperson, personalets møde.
rep. og kordegn
- Marianne om opstart af nyt hold babysalmesang,
musik for 1-3 årige ugentligt og sommerfest (god
respons på festen).
Status på klubberne: Rock Solid er pt. hvilende,
Teenklubben lider af mangel på ledere og teenagere.
Steen foreslår klubberne knyttes tættere til hhv. DFS
og IMU. MR foreslår et samarbejdsmøde om børneog ungdomsarbejdet fx efter kirkeROD eller lign.
Peter koordinerer en dato (en kommende tirsdag –
gerne før næste møde), som udsendes til MR og
sognemedhjælpere.
- Peter om kommende MUSamtaler – MR bedes
komme med input til næste møde, hvor punktet
kommer på.

Henrik L. ankom

- Kirkeministeriet har godkendt ændring af
sognegrænser, så det nye Valby Søndre Sogn
(Johannes Døbers og Margrethe) få et stykke af
Vigerslev Sogn. Ændringen træder formentlig i kraft
før næste MR-valg (måske til nytår).
- Bodil om besøg fra Letland, MR-kurser, Willow
Creek Konference 23.-24. okt. (tilmelding til Bodil
senest 20. september) og revision af regnskab 2014,
som kommer på næste MR-møde
- Henrik om præste-høringssvar vedr. ritual for
kirkelig vielse af samme køn, sommerboldspil i
Vigerslev Vænge, sommer-åbent-hus, mangel på folk
til kirkestanden på Valby Kulturdage, lejr/weekend i
Menighedsfællesskabet og økonomi for Greater Love.

Dato: 1. september 2015

Blad nr. 86

Formandens initialer: bhc

5

Indsamling til høstgudstjenesten

Der samles ind til Flygtninge i Europa via
Folkekirkens Nødhjælp.

6

Sommerfest 2016

MR går ind for at deltage på en stand på Kulturfest
2016 i Hornemanns Vænge. MR er dog meget glade
for sommerfesten og vil gerne beholde den, hvis der er
menneskelige og økonomiske resurser til det.
– Endelig stilling tages på næste MR-møde, hvor
Steen inviteres med.

7

Nyt vedr. personaledage - beslutning

Kontaktpersoners forslag til 2 personaledage
godkendt. Vigtigt alle ansatte deltager. (26/11 og 21/1,
hvor kontoret holder lukket). Pris max. 45.000 kr.,
som tages fra overskud på regnskab 2014.

8

Kirkens 75 års jubilæum i 2016

Foreløbig skitse til jubilæumsfejring fremlagt
– udvalget arbejder videre. – Evt. yderligere forslag
bedes givet til udvalget før november, hvor næste
møde holdes.

Marianne K. forlod mødet
9

Det stående udvalgs punkt, herunder
1. Gulvtæppe og flisereparation i
kirkerummet

SU arbejder videre med at indhente tilbud på
gulvtæppe og flisereparation i kirkerummet.

2. Udskiftning af pærer i kirkerummet til
LED-pærer

Udsættes til næste møde.

3. Forberedelse af kirkeSYN 16. september

Ingelise ønsker et nyt køkken. Større køleskab ønskes.

10 Ansøgning fra Henrik L. om ændring af
tidspunkt for konfirmationer fra 2017

11 Økonomi, herunder
1. Budgetopfølgning

MR godkender Henrik fra 2017 holder
konfirmationsgudstjenester en lørdag - fortrinsvis
næstsidste lørdag i april – falder næstsidste lørdag i
april i påsken holder HL konfirmation første lørdag i
maj. – Evt. lokaleudlejning efter kl. 14.00 som hidtil,
da der skal være plads til evt. kirkelige handlinger.

Budgetopfølgning pr. 21.08.2015 fremlagt og taget til
efterretning.

2. Forberedelser til budget 2016 – herunder
stillingtagen til aflønning af teenleder
fremadrettet

Evt. aflønning af kommende teenleder tages på næste
møde (drøftes på samarbejdsmødet om kirkens børneog ungdomsarbejde).

3. Deltagelse i ekstraordinært samråd 2.
september

Børge og Bodil deltager. Drøftelse omkring
budgetsamråd.
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12 Revidering af indsamlingslisten

Udsættes til næste møde.

13 Evt.

Spørgsmål: Hvornår bliver kirkens visionsformulering
taget mere i brug?

14 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.21.42

Underskrifter:

Børge Christiansen

Lisbeth Jensen

Peter Larsen

Irene Birkbak

Thomas Iversen

Irene Rønn Lind

Inger Margrethe Kofod Svendsen

Tonny Gissel Jensen

Jytte Smith

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

