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Menighedsrådsmøde
Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant, Marianne K. som
koordinerende sognemedhjælper.

Afbud: Bodil W. (ferie), Marianne K.,

Protokolfører: Irene R.L.
Ordstyrer: Jesper Hougaard

Dagsorden:
1

Indledning ved Tonny G.J.

---

2

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 11 tages i forlængelse af pkt. 9. Begge punkter er
lukkede punkter.

3

Aktuelt fra formand

Bevilliget 3000 kr til evangelisationskursus til bl.a.
gruppen bag arrangementer i Vigerslev Vænge.
Bevilliget 5000 kr ekstra til underholdning til
nabokulturfesten den 13/8 2016.
Bevilliget lån af dragter mm. til drengelejr

4

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

HAL:
Åbent hus i løbet af sommeren i kirken og hjemme
hos HAL. Stor tilfredshed hos de ældre.
”Hæng ud” hen over sommeren. Gode arrangementer.
Greater Love: Økonomi: afslag fra stiftet. 30.000 kr
fra ”Stiftsudvalg fra mellemkirkelige anliggender”.
Vedtægtsændringer mhp. vise at Greater Love er et
landsdækkende projekt.
Nu kom Thomas Iversen.
Højbovej: ny lejer – en nordmand. Vigtigt at stramme
op: forventning om at knytte til kirken.
14 nye konfirmander til indskrivning i søndags.
Valby Kulturdage i kommende weekend. Brug for
nogle til at stå i teltet.
Lejr i Menighedsfællesskabet.
JLH:
Forventer 7 konfirmander. Bydes velkommen i
forbindelse med Høstgudstjenesten.
MK (via BHC):
Udskyder babysalmesang om tirsdagen.
Konktaktpersoner:
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Kordegn er ved at være på sit timetal igen, hvilket MR
glæder sig over.
Personales repræsentant – ingenting.
5

Jubilæumsudvalgets punkt, herunder bl.a.
fremlæggelse af budget

IMKS: Program på plads. Mangler indbydelse, skal
sendes ud senest 1/10 2016. Både ny og gammel præst
med ægtefæller fra Letland inviteres. Billetpris: 2000
kr. pr. person. Udvalget foreslår at arrangementer er
gratis inkl. buffet for alle. Budgettet er på 75.000 kr.
for selve jubilæumsdagen. Godkendt af MR.
Biskoppen kommer forretter formessen og prædiken.
Derefter tager JLH og HAL over.
Mangler en til at lede mødet om eftermiddagen.

6

Opfølgning på idé-møde

HAL gennemgik mødets forløb.
3 ideer skal der arbejdes videre med:
- Kirke-rods inspireret familiegudstjenester.
- Jakob Balling skal arbejde videre med tema- og
musikgudstjenester.
- Aktiviteter særligt for mænd.
Alle tre forslag har MRs opbakning. Personalet
opfordres til at udarbejde en konkret plan til
godkendelse i MR. Søndags Kirke-rod skal evt.
godkendes hos biskop og provst.
Desuden var der enighed om at arbejde videre med
muligheden for at have en daglig leder (pkt. 11)

7

MR-valg 2016

TI orienterede fra møde i valgbestyrelsen.
Mødet den 13/9 2016 er et orienteringsmøde og
opstillingsmøde. Det er MR der afholder mødet. HAL:
vigtigt at orientere om, at MR arbejder med at ansætte
daglig leder. Frygten for at få posten som
kontaktperson, kan måske få nogle til at afholde sig
fra at stille op.
Forslag om at lave to lister: en ordinærliste og en
suppleantliste skal afgøres på opstillingsmødet. MR
bakker op om den ide.
MR tilslutter sig de to pkt. på referatet fra
valgbestyrelsesmødet.

8

Det stående udvalgs punkt, herunder bl.a.
kirkeSYN 21. september

TI: Kirkesyn. Ovenlys. Projekter i kirken – køber et
stor lærred på prøve. Toiletter i kirken og i
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præsteboligerne på Flidsagervej og på Højbovej
trænger til udskiftning.
Kommer til kirkesyn: Lisbeth, Tonny, IngerMargrethe, Børge, Thomas.
Ønsker: nyt køkken, nye stole i menighedssalen.
9

Personaleanliggender – Udløb af
sognemedhjælperstilling 1. marts 2017

Pkt. drøftet.
Tages op på næste møde.

Lukket punkt
10 Økonomi, herunder
1. Budgetopfølgning – herunder provstiets
forespørgsel om redegørelse for frie midler

Ad. 1. BKW har lavet en redegørelse. MR tilslutter
sig.
Ad. 2. BHC deltager

2. Deltagelse i ekstraordinært budgetsamråd
31. august
11 Forslag om daglig leder

Sendes i udvalg.

Lukket punkt????

Udvalg: JLH, HAL, PL, IB

12 Højbovej – udskiftning i udvalget

Tages op senere

13 Ordstyrer på næste MR-møde

TI

14 Evt.
15 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.21.44
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

