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Menighedsrådsmøde

Ingen afbud

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

Ordstyrer: formanden

Dagsorden:
1

Indledning ved Henrik Laursen

Ud fra den Augsburske Bekendelse art. 8

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formanden

Om videooptagelse i kirken, henvendelser fra div.
organisationer, flyer om dåbsfremstød samt
kommende formandsmøde hos provsten.

4

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

Jesper: Hjertesuk om forbedret trådløst internet i
kirken.
Henrik: Lidt om ”mere usynlige” præsteopgaver:
indsamlingsprojekt i Projekt Greater Love,
præstebetjening på Vigerslevhus (rehabilitering og
palliativ afdelinger) samt Herman Koch (bosted),
Kulbaneprojektet, julecafé i forbindelse med
Menighedsplejens juleuddeling, børnejulegudstjenester, EA-bedeuge, kommende
kyndelmisse gudstjeneste, askeonsdagsgtj. og
bibelgruppeopstart samt kommende kurser og ferie.
Marianne: Om babysalmesang (holdstart 19/1),
nabomiddag 21/1, dato for frivilligfest kommer snart
og spændt på fremtiden mht. sognemedhjælperkollega.
Inger Margrethe: Har haft ny-kontaktperson-samtaler
med alle ansatte. Michael Bjørn Nielsen har opsagt sin
stilling. - Sidste tjeneste: 26. februar. Forsøger med
medarbejder-kalender-møder hver torsdag til frokost,
hvor der er flest i huset. Der bliver valg til
medarbejderrepræsentant 2. februar i forbindelse med
personalemødet.
Bodil: Om div. kursustilbud / gå-hjem-møder mv. til
MR-medlemmer samt julehilsner.
- Alle MR-medlemmer har adgang til MR-postkassen
på DAP (den digitale arbejdsplads). Bodil
videresender (indtil videre) mails fra DAP til alle MRmedlemmer. NB. Slet IKKE mails på DAP, da de så
er slettet for alle.
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5

Sommerfest / nabokulturfest 12. august 2017 Vigerslev Kirke deltager på nabokulturfesten igen i år.
Der afholdes ikke sommerfest i kirken i august i år.
Der arbejdes på at holde en anden ”åben-kirke-fest”
måske i foråret eller på et andet tidspunkt (nås
formentlig ikke i år)

6

Landsindsamling Folkekirkens nødhjælp 12.
marts 2017

Vigerslev Kirke stiller ikke koordinator til rådighed
for sogneindsamling i år. FN kan låne lokaler til
indsamling efter gudstjenesten.

7

Frivilligfest, tidspunkt og plan

Marianne arbejder videre.

8

Stående udvalgs punkter, herunder
- Priser på anlægsarbejder til budget 2018

- Nyt køkken

Ønsker til anlæg budget 2018:
1. Fornyelse af møblement i kirkens lokaler:
500.000 kr.
2. Nye PR-skærme udendørs (digitale):
250.000 kr.
3. Udskiftning af ovenlys i trapperum:
130.000 kr.
Køkkenudvalg: Steen A N, Tonny, Marianne og
Ingelise med Steen som formand for udvalget.
Stående udvalg tager sig af indkøb af LED-pærer til
kirkerummet. Evt. overskydende pærer afhændes til
fordel for Menighedsplejen.

9

Orientering fra udvalg om ”daglig ledelse”

”Daglig leder”-udvalget orienterede. Kontaktperson
Inger Margrethe fungerer som daglig leder indtil
videre. Udvalget er en fortsættelse fra det tidligere
menighedsråd.

10 Konference om kirke i København 18. marts
2017

Menighedsrådsmedlemmer og ansatte inviteres til at
deltage på frivillig basis. – Tilmelding til Bodil senest
1. februar. – Bodil sender invitation til ansatte.

11 Menighedsmøde, tidspunkt og plan

Menighedsmødet planlægges til 5. marts efter
gudstjenesten. Ingelise sørger for suppe til frokost.
Formand, næstformand og Bodil planlægger.

12 Forslag om fastekors i kirken

MR er enige om idéen er god. Peter og Henrik
arbejder videre med en billig løsning.

Marianne K forlod mødet
13 Økonomi, herunder
- Behandling af revisionsprotokollat fra
december 2016

Midler bør spredes på flere store banker for at
mindske risiko. Kasserer og bogfører sørger for det
– tager Carsten med på råd.

Dato: 10. januar 2017

Blad nr. 5

Formandens initialer: bsl

I lyset af revisors bemærkninger ang. julegaver vil
MR undersøge nærmere og udarbejde et notat om
emnet mhp. fremtidig praksis.
- Budgetopfølgning regnskab 2016, 4. kvartal
Budgetopfølgning taget til efterretning.
14 Menighedsrådsmødernes afvikling, herunder
- Årsplan 2017 for møder inklusive indledere Årsplan godkendt som fremsendt
- Forslag om valg af 2-4 mulige ordstyrere

Skiftende ordstyrere: Præsterne, Inger Margrethe,
Carsten og Børge

15 Vedtagelse af forretningsorden for
menighedsrådet

Godkendt som fremlagt med enkelt justering og
rettelse af årstallet.

16 Vedtagelse af vedtægter for stående udvalg,
kirkeværge, kontaktperson, kasserer og
regnskabsfører

Vedtægter godkendt som fremlagt med enkelte
justeringer og enkelte årstal.

17 Vedtagelse af regnskabsinstruks og
disponeringsinstruks

Regnskabsinstruks vedtaget som fremlagt.
– Instruksen opdateres løbende efterhånden som
ansatte og rådsmedlemmer udskiftes.
Disponeringsinstruks vedtaget som fremlagt.

18 75-års jubilæet

Gode og positive arrangementer i forbindelse med
jubilæumsfejringen.
Formanden takker ansatte og frivillige for det store
engagement.

19 Voksenkor i Vigerslev Kirke

Godt initiativ, som MR bakker op om.

20 Evt.

- Forslag om samarbejde med andre menighedsråd
indenfor 3%-puljen kommer på senere dagsorden.
- Opfordring: kig på www.merekirke.dk for
inspiration.
- Høring ang. forsøg i Folkekirken, frist 25. januar.
Evt. høringssvar sendes rundt.

21 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.22.07
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