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Menighedsrådsmøde

Afbud: Lisbeth J., Thomas I. og Jesper H.

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

Indledning ved Irene R.L.

---

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formand

Udlån af sumodragter.
Bevilget 3.000 kr. til sommerlejr for flygtninge og
indvandrere via International Kristent Center.
Orientering fra formandsmøde i provstiet.

4

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

Referater vedr. Genbrugs medsendt til MR til
orientering.
Henrik om TeenMess, lovsang i præstebolig,
sommerfest i Greater Love, cykeltur, planlægning af
lejr i Menighedsfællesskabet og tanker om lidt
stilstand i nogle aktiviteter mv.
Marianne om åbent hus, inspirationskonference om
børnearbejde og konference om dåb mv.
Kontaktpersoner om bemanding på kordegnekontoret.
Organisten holder alligevel ikke orlov for nuværende.
Organisten er i færd med at indkalde sangere til
prøvesyngninger.
Ingelise: stolene renses ikke iht. til det givne tilbud, da
prøverensningen ikke var tilfredsstillende.
Brandsyn uden bemærkninger.

5

Jubilæumsudvalgets punkt

Orientering fra jubilæumsudvalget. Budget for
jubilæet fremlægges på næste MR-møde.

6

Nabokulturfest – hvad skal overskud fra
kaffetelt gå til?

Kirkens Menighedspleje.

7

Yogafaith i Vigerslev Kirke?

Der var ikke enighed i MR om at tilbyde yogafaith i
kirkens lokaler for nuværende.

8

Det stående udvalgs punkt, herunder bl.a.
ovenlys på 2. sal

Ovenlys på 2. sal udsættes til næste møde.
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9

Ansættelse af vikar for børnekorleder
Punkt 9 blev behandlet på lukket møde.

Lisbeth Østermark ansættes som barselsvikar for
næste skoleår på samme vilkår som nuværende
børnekorleder.

10 Aflønning af kirkekorsangere – evt. justering Fra 01.06.2016 justeres taksterne som flg.:
af løn incl. tillægsydelser
- Månedslønnen for de faste kirkekorsangere justeres
med alm. procentregulering med 3.900 kr. som
grundbeløb pr. 01.04.2012.
- Normalt er der to sangere. Hvis en sanger af én eller
anden grund gør tjeneste alene honoreres med 25%
ekstra i forhold til gældende takster.
11 Økonomi, herunder
1. Opsamling fra budgetmødet 12. maj

Peter og Henrik arbejder videre med at indkalde til
møde med MR og ansatte efter sommerferien ang.
budget/aktiviteter.

2. Udkast til budget 2017

Det fremlagte udkast til budget 2017 indsendes til
provstiet som første udkast.

3. Ansøgning til 3 % puljen

Henrik formulerer ansøgning vedr. Greater Love.
Bodil udsender mail til personalet for at høre om vi
skal søge til projekter.
Peter undersøger om, der skal søges midler til efrasamarbejde for kontaktpersoner i provstiet.

4. Deltagelse i budgetsamråd 16. juni

Børge, Peter og Bodil deltager.

12 MR-valg 2016

Der skal vælges 9 medlemmer til menighedsrådet.

13 Ordstyrer på næste MR-møde

Jesper vælges til ordstyrer, Irene R.L. til referent.

14 Evt.

---

15 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.21.23
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