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

Indledning ved Irene Birkbak

---

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formand

Om deltagelse i formandsmøde, hvor bl.a. følgende
emner blev drøftet: lønbudget, minikursus i provstiet,
erfagrupper, MR-valg mv.

4

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

Henrik om askeonsdagsgtj./stille aftensgudstjenester,
frivillig medvirken til gudstjenester, Himmelske
Dage, Luthers Nøgle 17/9 og Valby Kulturdage første
hele weekend i september.
Jesper om generalforsamling i Genbrugsbutikken
– overvejer ændrede åbningstider i butikken, da der
mangler medarbejdere. To nye bestyrelsesmedlemmer
er valgt.
Marianne om kvarterløft i Kulbanekvarteret, hvor
kirken er inviteret til at være med.
Kontaktpersoner om hjælp til personregistrering på
kontoret og de har taget hul på MUSamtaler.
Bodil omdelte den årlige kirkestatistik.

Beslutninger vedr. jubilæet iht. oplæg fra
jubilæumsudvalget:
- Jubilæumsgudstjenesten: Skitse til gudstjenesten
godkendt, børnekor og lovsangsband inviteres med
ligesom Jakob kan hyre ekstra sangere og musikere.
- Forslag med telt og receptionsmenu lyder godt og
godkendt. Idéer: evt. flere kuverter end 150 (kan
reguleres efter tilmeldinger), at supplere med
børnemenu, hyre et par unge til praktisk hjælp om
søndagen, arbejdsteam, evt. mere varme i sluse
mellem sal og telt og evt. underdug til telt afhængig af
vejret.
Idéer til jubilæumsskrift godkendt.

5

Jubilæumsudvalgets punkt

6

Ansøgning om midler til måltidsgudstjeneste Bestilling til 40 personer godkendt, max. 5.000 kr.
Skærtorsdag
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7

Årsmøder:
- Letlandssamvirket

- Projekt Greater Love
Marianne K. forlod mødet

- Generalforsamling i Letlandssamvirket 15/3 i
Aalholm Kirke. Der arrangeres tur til Letland 10.-15.
august. – Der er plads til flere på turen, så tilmeld
gerne.
- Medlemsbidrag på 20.000 kr. godkendt.

8

Efter personaledagene
Punktet forhandlet for lukkede døre

Drøftelse – enighed om at arbejde videre med positive
udmeldinger fra personaledagene.

9

Fremlæggelse af regnskab 2015

Regnskab 2015 godkendt. Regnskabet er afleveret
elektronisk 02.03.2015 kl. 14.00.

10 Regnskab 2015 fortsat

Godkendt under pkt. 9.

11 Det stående udvalgs punkt herunder bl.a.
1. Asfaltbelægning på kirkens øst- og sydside Projektet godkendt. Arbejdet udføres omkring uge 18.
2. Projektor i kirkerummet

SU afholder møde om projektor i kirkerummet 17/3.

3. Ovenlysvinduer på 2. sal

Vi har netop modtaget skitsetegninger på
ovenlysvinduer på 2. sal. SU arbejder videre med
projektet.

12 Forslag om løn til valgt kasserer

Der afsættes 4.000 kr. til valgt kasserer fra budget
2017 iht. idrætscirkulæret.

13 Aflønning af kirkekorsangere

Nuværende takst for kirkekorsangerløn bibeholdes.

14 MR-valg 2016 – mulighed for 2-årig periode
– skal der søges dispensation?

Menighedsrådet søger igen om dispensation til at have
2-årig valgperiode.

15 Skal april-MR-mødet aflyses eller flyttes
eller gennemføres med anden ordstyrer?

April-MR-mødet bibeholdes indtil videre. Viser det
sig, der ikke er punkter til MR-mødet kan mødet
aflyses af formanden når vi nærmer os.

16 Ordstyrer på næste MR-møde

Thomas Iversen

17 Evt.

Irene Birkbak om menighedsmødet – husk at tage
billede af planchen fra mødet til fremtidig inspiration.
Jesper om friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.
Ingelise om evt. kirketjener-praktikant og nye
termokander.

18 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.22.14
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