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Formandens initialer: bhc

Menighedsrådsmøde

Afbud: Marianne K og Irene R.L.

Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant og Bodil W. som regnskabsfører
og sekretær.
Dagsorden:
1

Indledning ved Peter Larsen

---

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt. – Dog tilføjes pkt. 4b – afløser for organist
i orlovsperiode.

3

Aktuelt fra formand

Orientering om div. hilsner og lokaleudlån.

4

Aktuelt fra præster, kontaktpersoner,
personalets rep. og kordegn

- Jesper om Genbrugbutikken om udskiftning i
bestyrelsen mv., desuden tanker om, hvordan uro
under gudstjenesterne kan mindskes (evt. pkt. på
næste MR-møde).
- Henrik om TeenMess, der genopstår med indtil
videre 2 gange pr. halvår, om arrangement på
Himmelske Dage og forespørgsel om ”yogafaith”.
- Kontaktpersoner om kirkekorsangerlønninger,
orientering om bemanding på kordegnekontoret,
travlhed blandt kontaktpersoner og orlov til organist.
- Kordegn om hærværk ved skur og
virksomhedspraktikanter.
- Personalets repræsentant om evt. rensning af stole.

4b Afløser for organist i orlovsperiode.
(Punktet er tilføjet dagsordenen af
tidsmæssige årsager)

Kontaktpersoner har bevilget orlov til organist i juli
og august. Kontaktpersoner taler med organist om
afløser i perioden.

5

Jubilæumsudvalgets punkt

Orientering omkring jubilæumsskrift (skitse til første
udkast blev omdelt) mv. Godkendelse af budget for
jubilæet tages på MR-møde i juni eller august.

6

Ansøgninger
1. Ansøgninger vedr. Valby Kulturdage

Der godkendes 1.500 kr. til deltagelse på Valbykirkestand på Valby Kulturdage. Desuden bevilges
kirketjenertimer til opstilling og nedtagning.

2. Ansøgninger vedr. kirkenetsforbindelse JH Jesper H. bevilges forbedring af KM-it-forbindelse på
bopælen. – Årlig afgift ca. 2.120 kr., som refunderes
mod regning.
3. Ansøgning vedr. lokalelån/leje til kor

Udlejning af kirke til kor 3 torsdage i efteråret. Pris
750 kr. pr. gang. Normalt udlejes først 3 måneder før
arrangementet.
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7

Kulbanekvarteret / områdefornyelse

Henrik orienterede om områdefornyelse i
Kulbanekvarteret. Henrik er blevet bedt om at være
med i styregruppen for projektet, som forløber de
kommende år.

8

Efterårets MR-valg, herunder kandidater og
rekruttering

Der bliver brug for nye kandidater til menighedsrådet.
Derfor må vi snarest begynde at spotte nye kandidater
til at opstille til MR-rådet.
Følges op på næste MR-møde.

9

Bemanding af kordegnekontoret
(punktet blev behandlet for lukkede døre)

Orientering om punktet. MR glæder sig til kordegn
kommer tilbage.

Budgetopfølgning taget til efterretning.
10 Økonomi, herunder budgetopfølgning og
fremlæggelse af rammeudmelding for budget
2017
11 Det stående udvalgs punkt herunder bl.a.
AV-løsning i kirkerummet.
- Skal prædikestolen bibeholdes, halveres
eller afskaffes?

SU arbejder videre med AV-løsning.

12 Ordstyrer på næste MR-møde

Henrik L.

13 Evt.

Drøftelse om budgetmøde 12. maj kl. 19.00.

MR overvejer mht. prædikestolen.

14 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 22.46
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

