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Menighedsrådsmøde

Afbud: Jytte S., Thomas I. og Peter L.

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

Indledning ved Inger Margrethe KofodSvendsen

---

2

Godkendelse af dagsorden

Elevator er ude af drift. Tages med under pkt. 9.

3

Aktuelt fra formand

Orientering om bevilling af yderligere 1.000 kr. til
Himmelske Dage.

4

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

Jesper om måltidsgudstjeneste skærtorsdag under
planlægning – ansøgning herom kommer evt. på
næste MR-møde.
Henrik om askeonsdagsgudstjeneste 10/2, evt.
TeenMess igen efter teenklubben nu er hver uge,
minikonfirmandhold under planlægning samt
deltagelse i Himmelske Dage.
Marianne om ”middag på tværs”.
Irene B. om personaledage, bemanding på
kordegnekontoret og kirketjenerbetjening ved arabisk
menighedsfællesskab/gudstjeneste.
Ingelise takker for rengøring efter håndværkere i
kirken.
Bodil om rottefælde bag kirken, møde i
præsteboligernes grundejerforening vedr.
skybrudssikring og provstidag 5/3 – HUSK
tilmelding til Bodil senest 17. februar.

5

Opfølgning på udvalg vedr. småbørnsarbejde Marianne orienterede om møde i udvalget.

6

Sogneindsamling 13/3

Tonny er igen i år indsamlingsleder og søger hjælpere
ved at dukke op ved forskellige arrangementer i
kirken. – Kom endelig og vær med til at tage en
rute.

7

Menighedsmøde 6/3

Fremlæggelse af kreativ og spændende idé til
menighedsmødet så flere bliver involveret. Irene og
Børge arbejder videre.

8

Ansøgning om støtte til Missionweek 2016
fra KFS
Marianne forlod mødet

Støttes med 3.000 kr. – Spændende, hvis nogle
kommer i kirken og fortæller om arrangementet,
hvilket Henrik spørger dem om.

9

Økonomi, - opfølgning vedr. regnskab 2015

Regnskab 2015 tegner til et overskud.
Overskuddet øremærkes til hjertestarter (20.000 kr.),
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fremtidig vedligeholdelse af Højbovej (65.000 kr.),
personaledag (25.000 kr.), resten fordeles til kirkens
jubilæum og Projekt Greater Love. Alt sammen ca.beløb afhængig af det endelige overskud på
regnskabet.
Elevatoren er gået død. Styringen til lysstriben og evt.
lysstriben er defekt og skal skiftes. Det forventes at
koste mellem 10 og 20.000 kr. for reparation afhængig
af om begge dele skal skiftes. Spørgsmålet er om det
er økonomisk ansvarligt at skifte lysstriberne nu, når
elevatoren evt. skal ændres til at få en inderdør næste
år. Bodil spørger provsten, om vi kan finde midler til
inderdør nu eller om vi skal sætte reparationen i gang.
Det skal gå hurtigt, da elevatoren ikke kan undværes
ret længe.
10 Det stående udvalgs punkt jf. SU-referat,
herunder
1. Projekt kirkegulv
2. Projektor i kirkerummet

Projektet er ved at være færdigt med godt resultat.
Projektoren i kirkerummet er definitivt død.
Vi skal finde en løsning på midlertidig basis og på
permanent basis. Midlertidigt må vi bruge en løs
projektor, som hver enkelt finder frem. Permanent er
spørgsmålet om vi skal have skærme eller én eller to
projektorer ved søjlerne øverst i kirken. Det stående
udvalg taler med præsterne, Nabil og Steen om idéer
til projektet og arbejder videre med forslag. Der skal
søges længere oppe i systemet, hvis vi ændrer på
plaseringen i forhold til nu, hvorfor vi må forvente en
længere ekspeditionstid.

11 Forslag om løn til valgt kasserer

Børge undersøger retningslinjerne i Valby-Vanløse
Provsti, hvorefter MR kan tage stilling.

12 Forslag vedr. den indledende andagt på MRmøderne

Forslag om at læse en bid af den Augsburgske
Bekendelse på de kommende MR-møder vedtaget.
Henrik sørger for, stykkerne er let tilgængelige.

13 Ordstyrer på næste MR-møde

Lisbeth J.

14 Evt.

Inger Margrethe om TC konference i Fredens/Nazaret
Kirke 11-12/3.
Formand og næstformand er forhindret i at deltage i
MR-mødet i april. – Sættes på næste MR-møde.
Kontaktpersoner: Reminder om ferieønsker til
personalet kommer torsdag til personalemødet.
Aflønning af kirkekorsangere tages på næste møde.

15 Oplæsning af referat

---

Mødet slut kl. 20.58
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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

