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Menighedsrådsmøde

Afbud: Jytte S., Thomas I. og Irene B.

Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant, Marianne K. som
koordinerende sognemedhjælper, Bodil W.
som sekretær

Ordstyrer: Børge Christiansen

Dagsorden:
1

Indledning ved Lisbeth J.

---

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3

Aktuelt fra formand

Orientering fra det ekstraordinære budgetsamråd
31. august.
Formanden har godkendt kirkens medlemskab af
Global Leadership Summit iht. tidligere
menighedsråds beslutninger.

4

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

JH: Om gudstjenester, samtalegruppe og
konfirmander. Genbrugsbutikken har brug for hjælp
til kørsel til genbrugspladsen ind imellem.
– Opfordring: Kør gerne forbi butikken ind imellem
og tag ting med på genbrugspladsen.
Pga. bemandingssituationen i butikken overvejes pt. at
ændre åbningstiden, så der er åbent mandag, onsdag
og fredag.
HL: Om Valby Kulturdage, Luthers Nøgle og 3%midler på kommende præstemøde-dagsorden.
MK: Om salmesang for fortsættere i samarbejde med
legestuen begyndende i efteråret, forsøg med
læsegrupper i samarbejde med Samvirkende
Menighedsplejer, Middag på Tværs og
inspirationskonference om dåb.
PL: Kun indkommet én anmodning om
lønforhandling. Møde med kordegne torsdag.
BKW: Husk tilmelding til landemode. –
Tilmeldingsfrist til BKW senest mandag 26.
september. – BKW sender indbydelse til dem, der
vælges til det nye MR (hvis ikke der indkommer
yderligere kandidatlister).

5

Jubilæumsudvalgets punkt

Skrift, indbydelser og kort er sendt til tryk.
Indbydelser sendes i næste uge.
Kom gerne med idéer til indslag på
jubilæumssøndagen. Biskoppen leder første halvdel af
gudstjenesten, mens kirkens præster deles om sidste
halvdel.
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6

Forslag om ”søndags-KirkeROD”

7

Bevillinger
a. Forslag om indkøb af julemagasiner /
juleaviser til uddeling
b. Ansøgning om flere pladser til Willow
Creek Konference

8

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

150 stk. bestilles af 24/12 og 200 stk. af børneudgaven
Yderligere 8.000 kr. bevilget til formålet

Udsættes til næste møde

- utæthed ved ovenlysvinduer i hall

Endnu et tilbud indhentes på udbedringen i
samarbejde med bygningsrådgiver. SU arbejder videre
med projektet.

- ovenlys på 2. sal

Tegninger på kviste fremfor skråvinduer udarbejdes til
næste MR-møde. – SU arbejder videre med det.

Marianne K. forlod mødet
- projektor / lærred til kirkerummet

9

Enighed om det skal afprøves. Steens forslag til
ansøgning sendes til biskoppen vedhæftet forløb for
gudstjenesten.

Lønforhandling
Lukket punkt
Ingelise, Bodil og tilhører forlod mødet
under pkt. 9

10 Personale, herunder
- daglig leder – funktion
- sognemedhjælper for børn og unge
(nuværende kontrakt udløber 28.02.2017)

11 Økonomi
- Behandling af revisionsprotokollat for
regnskab 2015
- Budget 2017 - forberedelser

Lærred prøveophængt i kirken over hjørnet ved flygel.
MR går ikke ind for rammelærred i hjørnet. Det skal
forsøges med alm. lærred (i hvidt rør) i hjørnet og
projektor ved første søjle. SU arbejder videre.
MR beslutter at bevilge udbetaling af op til alle
BKW’s overarbejdstimer.

Daglig-leder-udvalget arbejder videre.
Udvalg, der arbejder videre: Præsterne, Irene R.L.,
Lisbeth og Inger Margrethe (ad hoc sognemedhjælperudvalg)

Udsættes til næste møde.

Bodil og Børge arbejder videre med budgettet til
næste MR-møde, hvor det skal godkendes. – Sender
evt. ud undervejs.
Input til budgettet: Afsætte midler til bl.a. satsning på
arbejde blandt børn og unge, søndagskirkeROD,
musikgudstjenester og evt. mandearrangementer.
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12 Overgang til nyt MR, herunder MR-møde 16. Sidste MR-møde i dette råd: 16. november.
november og nytårskur
Dato for konstituerende møde: 10. november med let
mad kl. 18.00.
Nytårskur udsættes til næste møde.

13 Kaffe efter bisættelser / begravelser
– retningslinjer mangler

Udsættes til næste møde.

14 Ordstyrer på næste MR-møde

Inger Margrethe K.S.

15 Evt.

Børge takker for sølvbryllupshilsen.

16 Oplæsning af referat

---

Mødet slut kl.22.07
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

