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Menighedsrådsmøde

Afbud: Jesper H. (studieuge)
Ingelise N. deltog som personalets
Afbud: Lisbeth J. og Irene B. – som stedfortrædere
repræsentant, Marianne K. som
deltager Hui Xuan Ngo og Ella Nygaard
koordinerende sognemedhjælper og Bodil W. (Chili Kruuse er forhindret i at deltage)
som kasserer og sekretær.
Dagsorden:
1

Indledning ved Henrik Laursen

---

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formand

Orientering om lejlighedshilsner og indkøb til kirkens
(studie)bibliotek.

4

Aktuelt fra præster, koordinerende
sognemedhjælper, kontaktpersoner,
personalets rep. og kordegn

Henrik om Willow Creek-konference og meditativ
aftensgudstjeneste.
Marianne om lukning af salmedans og sjov for 1-3
årige. I stedet oprettes fortsætterhold for babysalmesang. Fremkom med idé til sparingsudvalg/aktivitetsudvalg eller lign. Tanker om aktiviteter på tværs for
mennesker i vængerne overfor kirken. Tanker om
foredragsholder i Åbent Hus i forbindelse med
jubilæet.
Peter om kursus i lønforhandling.
Bodil om indbydelse til deltagelse i vejkirke-brochure
for 2016. Ansøgning fra Vesterbro Sogn sættes på
næste mødes dagsorden.

5

Opfølgning på samarbejdsmøde ang. kirkens
børne- og ungdomsarbejde

Kirkens teenklub tilknyttes IMU som netværksenhed
iht. Steens forslag.
Juniorklub tilsluttes DFS iht. Steens forslag.

6

PR-udvalgets punkt

PR-udvalget orienterede og arbejder videre med brug
af Folkekirkens logo.

7

Økonomi, herunder
1. Vedtagelse af budget 2016

Budget 2016 vedtaget som afleveret 27.10.2015 kl.
21.13. Målsætninger præciseret, så visionen kom med.
Der arbejdes hen imod at afholde økonomi-dag, hvor
det drøftes nærmere mht. økonomi. Formentlig til
foråret før næste års budgetproces skal i gang. Dato
sættes på næste dagsorden.

2. Opfølgning vedr. revisionsprotokollat for
regnskab 2014

Revisionen ønsker MRs bevidsthed omkring interne
kontroller, hvilket tages til efterretning.

3. Budgetopfølgning 2015

Ingen beslutninger.

4. Evt. ansøgning til provstiets
dispositionsbeløb

Der søges om midler til 75 års jubilæet. Der søges om
75.000 kr. Aftales med jubilæumsudvalget.
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8

Forslag om deltagelse i ”Himmelske Dage”

Maranne K. forlod mødet
9

Kommende MUSamtaler

Vigerslev MR tilslutter sig arrangementet, som
Emdrup Kirke står for til ”Himmelske Dage”. Henrik
er tovholder fra Vigerslev. Beløbsramme 3.000 kr.
indtil videre.
Orientering og refleksion om kommende
MUSamtaler.

Punktet forhandlet for lukkede døre
10 Forslag vedr. ordstyrerfunktionen på MRmøder

MR forsøger med udelegering af ordstyrerfunktion på
kommende MR-møder. Inger Margrethe udpeges til
ordstyrer på næste møde.

11 MR-årsplan

Marts-mødet ændres til 8. marts 2016.
Orienterings- og opstillingsmøde fastsættes til 13.
september 2016. – Årsplan ellers godkendt.

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

SU igangsætter arbejdet til udførelse først i 2016.

2. Opfølgning på kirkeSYNet 16/9

SU indhenter tilbud på rep. af utæthed ved
ovenlysvinduer.
SU indhenter overslagspris på forbedring af
elevatorsikkerheden.
Overslagspriser på anlægsarbejder skal sendes til
provstiet først i det nye år.

3. Nedsættelse af ”køkken-udvalg”

Køkkenudvalg skaffer overslagspris på nyt køkken.
Udvalg: Ingelise, Tonny og Børge. Udvalget kan evt.
supplere sig med flere deltagere.

4. Evt. ansøgning til provstiets
dispositionsbeløb

SU bemyndiges til evt. at søge provstiudvalget om
midler til reparation af ovenlysvinduer i hall.

13 Opfølgning på deltagelse i ”nabo-kulturfest” i Festen foregår 13. august 2016 i tidsrummet 12-21.30.
2016
MR beslutter at bakke op om ”nabo-kulturfesten” i
2016 og undlade sommerfesten i 2016, hvor der også
er jubilæumsfest.
14 Revidering af indsamlingslisten

Udkast til indsamlingsliste vedtaget og sættes i værk
fra det nye kirkeår – 1. søndag i advent.

15 Evt.

Deltagelse i bedeuge i januar sættes på næste
dagsorden.

16 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 22.17

Dato: 27. oktober 2015

Blad nr. 92

Formandens initialer: bhc
Underskrifter:

Børge Christiansen

Lisbeth Jensen

Peter Larsen

Irene Birkbak

Thomas Iversen

Irene Rønn Lind

Inger Margrethe Kofod Svendsen

Tonny Gissel Jensen

Jytte Smith

Xuan Huy Ngo

Ella Nygaard

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

