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Menighedsrådsmøde

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

Indledning ved Thomas Iversen

---

2

Godkendelse af dagsorden

Inger Margrethe K.S. fungerede som ordstyrer.
Ella Nygaard ønsker at trække sig som stedfortræder
– tages på næste MR-møde.

3

Aktuelt fra formand

Om lokaleudlån, planlægning af koncert i 2016 mv.

4

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

Jesper om lokaler for Genbrugsbutikken og møde i
jubilæumsudvalget (referatet udsendes til MR).
Henrik om MF-lejr i 2016, fundraising for Greater
Love, rytmisk gudstjeneste 22/11 og lovsang i
præsteboligen.
Kontaktpersonerne om vikariering på
kordegnekontoret i forbindelse med sygdom, 1. af to
personaledage finder sted 26/11.
Ingelise om tilbud på nyt køkken.
Bodil om hacking af kirkens hjemmeside,
salmemaraton i Vigerslev 25/11 og medlemskab af
Willow Creek. Tovholder omkring Willow Creek
findes. Evt. medlemskab tages på et senere MR-møde.

5

Deltagelse i bedeuge i januar

6

Fastsættelse af datoer for
- økonomi-møde for MR
- menighedsmøde i 2016
- nytårskur
- evt. arbejdsmøde med sognemedhjælper

- evt. ændring af dato for april MR-mødet

Irene B. og Henrik bliver tovholdere og sætter det i
kirkekalenderen.

- MR-budgetmøde 12. maj kl. 19.00
- Menighedsmøde 6. marts efter gudstjenesten
- Nytårskur 7. januar kl. 17.30 for MR og ansatte,
Børge og Lisbeth står for det
- Ad hoc udvalg for småbørnsarbejde nedsættes :
præsterne og Inger Margrethe. Udvalget finder selv
mødetidspunkt.
- 14. april bibeholdes (Afbud fra Børge C.)
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7

Valg af enkeltposter for det kommende
kirkeår:
1. Formand

8 stemmer på Børge, 1 blank stemme. Børge
Christiansen genvalgt som formand.

2. Næstformand

8 stemmer på Lisbeth, 1 stemme på Peter – Lisbeth
Jensen genvalgt som næstformand.

3. Kirkeværge

Sigurdur Bjørnsson enstemmigt genvalgt som
kirkeværge.

4. Kontaktperson

Irene Birkbak og Peter Larsen enstemmigt genvalgt
som kontaktpersoner (deler funktionen)

5. Kasserer

Jytte Smith enstemmigt genvalgt som kasserer.

6. Bygningskyndig

Jørgen Stuart enstemmigt genvalgt som
bygningskyndig.

7. Underskriftsberettiget

Kasserer enstemmigt genvalgt som
underskriftsberettiget. (Underskriver sammen med
formand).

Marianne Krog forlod mødet
8

Det stående udvalgs punkt, herunder
SU arbejder videre med projekt kirkegulv, utæthed
- Gulvtæppe og flisereparation i kirkerummet ved ovenlys i hall, asfaltbelægning og priser på
anlægsarbejder til budget 2016. Anlægspriserne tages
på næste MR-møde – dog indsendes SUs priser til
provstiet, hvis det ikke kan vente på næste MR-møde.

9

Ansøgning fra Vesterbro Provsti

Der bevilges 5.000 kr. til Vesterbro Sogns
indvandrerarbejde.

10 ”Menighedsråd på jeres måde”

Drøftelse omkring det udgivne materiale
”Menighedsråd på jeres måde”.
- Forslag om erfagruppe i provstiet for kontaktpersoner.
- Forslag om erfaringsudveksling på provstidage.
Børge går videre med forslagene.

11 Evt.

- Inger Margrethe K.S. om deltagelse på konference i
Tværkulturelt Center.
- Tak for sølvbryllupshilsen til Birkbaks.
- Ordstyrerfunktionen sættes som sidste punkt
fremover. Inger Margrethe K.S. ordstyrer igen næste
gang.

12 Oplæsning af referat

---

Mødet slut kl.21.01
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