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Menighedsrådsmøde

Afbud: Marianne K., Irene R.L. og Jesper H.

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

Indledning ved Børge Christiansen

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formand

Om udlån af sumodragter og deltagelse i
festgudstjeneste i Valby Søndre sogn,

4

Aktuelt fra præster, kontaktpersoner,
personalets rep. og kordegn

Henrik om teenklub, børnehavejulegudstjeneste,
bedeuge og Greater Love / arbejdsgruppe vedr.
migrantmenigheder i DK.
Inger Margrethe om evt. at få gang i tværkulturelt
arbejde (målsætning 3 samlinger i år) og PR-udvalget.
Irene B. om personaledage og situationen på
kordegnekontoret.
Peter om udarbejdelse af aftale om kirkerummet samt
forberedelsestid til kirkelige handlinger og evt.
introduktion af tidsregistrerings- og fraværssystem.
Bodil viste modtagne julekort.

5

Opfølgning på udvalg vedr. småbørnsarbejde Udsættes til næste møde, da udvalget endnu ikke har
været samlet.

6

Sognemedhjælpers deltagelse i sommerlejr

Godkendt.

7

Husly til flygtningeskulpturer

Nej tak.

8

Kirkens 75-års jubilæum

Jubilæumsudvalget arbejder videre med
arrangementet iht. foreslåede tiltag. Ansøgning om
midler sendes til Provstiudvalget umiddelbart efter
næste udvalgsmøde 10. februar.

9

Økonomi, herunder
- Behandling af revisionsprotokollat af
20.11.2015
- Budgetopfølgning vedr. regnskab 2015

---

Bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til
efterretning og regnskabsinstruks ajourføres.
Budgetopfølgning taget til efterretning. Der forventes
overskud på driften.
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10 Det stående udvalgs punkt jf. SU-referat,
herunder
1. Anlægspriser til budget 2017 – ønske om
ombygning af elevator + nyt køkken

Ønske om 110.000 kr. til ombygning af elevator og
500.000 kr. til nyt køkken - sendes til provstiudvalget.

2. Projekt kirkegulv

Kirken lukkes i uge 4 og 5 til gulvprojektet.
Gudstjenesten 31/1 afholdes i salen. Bodil søger
provsten. Evt. bisættelser må afholdes i Aalholm
Kirke. SU undersøger om et firma skal gøre kirken
rent efter gulvarbejdet.

3. Skal hjertestarter indkøbes?

Hjertestarter med skab indkøbes af overskud på
regnskab 2015.

4. Igangsætning af asfaltarbejde

Projekt asfaltarbejde sættes i gang iht. billigste tilbud.
Provstiet søges om tilladelse til igangsættelse.
Juletræet bevares om muligt.

11 Forberedelse af menighedsmøde 6. marts

Planlægningsudvalg: Irene B. og Børge, som
fremlægger noget til næste MR-møde.

12 Ansøgning fra stedfortræder om ønske om
udtrædelse af stedfortræderlisten

Ella Nygaard ønsker at trække sig fra
stedfortræderlisten, hvilket menighedsrådet tager til
efterretning. Tak til Ella for indsatsen.

13 Ordstyrer på næste MR-møde

Irene B.

14 Evt.

Tonny orienterede om Sogneindsamlingen 13. marts
– sættes på næste MR-møde.

15 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 21.25
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

