Dato: 5. april 2017
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Menighedsrådsmøde

Afbud: Peter L.

Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant og Bodil W. som sekretær
Ordstyrer: Henrik Laursen
Dagsorden:
1

Indledning ved Børge Christiansen

Ud fra den Augsburgske Bekendelse, art. 9

2

Godkendelse af dagsorden

Lukket pkt. 11 ændres til beslutningspunkt pga. nye
oplysninger.

3

Aktuelt fra formanden

Intet.

4

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
HL om husmøde i bofællesskabet på Højbovej, møder
personalets repræsentant, kordegn og stående i Menighedsfællesskabet, konference om ”kirke i
udvalg
København”, repræsentantskabsmøde for Projekt
Greater Love, påskegudstjeneste med Esajasskolen og
fællesspisning skærtorsdag.
IMKS: tanker om ikke at nedsætte et personaleudvalg,
ny kirketjenermedhjælp er godt i gang, daglig
kommunikation mv. i forbindelse med
sognemedhjælperansøgninger samt løbende kontakt
med kirkens ansatte.
ILN: kirketjenerne ønsker nyt letvægtslærred på fod
(overlades til SU), desuden orientering om at to
haveborde, er blevet ødelagt.
BKW: Der udkommer nyt tillæg til salmebogen i maj,
samt orientering om generalforsamling for
Letlandssamvirket og besøg fra Letland i august,
herunder fest- og jubilæumsgudstjeneste i Vigerslev
Kirke 13. august med efterfølgende bespisning og 25års jubilæumsfejring.
SU: Overvejer endnu et tilbud på udskiftning af
vinduesparti i hall og skråvinduer på 2. sal.
Hastigheden på internettet på 2. sal er nu fordoblet i
forhold til tidligere. Én af de nærmeste dage sættes et
ekstra access point op, så det trådløse internet
forbedres.

5

Genbrugsbutikken

JH orienterede fra Genbrugsbutikkens
generalforsamling 4. april og status for butikken.
Butikkens fremtid er usikker.
Jesper, Henrik og Lars inviterer til brainstorm-møde
om butikkens fremtid til fremlæggelse på en
kommende MR.
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6

Teen-klub status

7

Ansøgninger
- fra Henrik Laursen (sogneprofil,
minibibliotek og profilering i sognet)

8

HL orienterede om teen-klubbens situation. En ny
sognemedhjælper bliver koblet på klubben når
vedkommende ansættes. Herefter nytænkes
teenklubben, retningslinjer mv. – Send gerne
kommentarer og overvejelser i forbindelse med
retningslinjer til HL.

- Der bevilges 3.000 kr. til mini-bibliotek på
Vigerslevhus + 1.000 kr. årligt til supplering.
- Der bevilges 4.000 kr. til mere tydelighed i sognet
(logo på t-shirts mv. til brug ved udadrettede
arrangementer, samt logoer på ladcyklen)
- Det besluttes af lå udarbejdet sogneprofil via
Kirkefondet hvert 4. år (4.500 kr. + moms).

- fra Thomas Høyer (Copenhagen Calling i
Vigerslev Vænge)

Der bevilges 3.000 kr. til Copenhagen Calling.

- fra Thomas Høyer (sommerlejre for
flygtninge- og indvandrerbørn)

Der bevilges 7.000 kr. til sommerlejre for flygtningeog indvandrerbørn.

Indsamling ved gudstjenesterne
- gennemgang af indsamlingsliste

Indsamlingslisten fortsættes som hidtil med enkelte
ændringer:
- Folkekirkens Nødhjælp udskiftes med Mission Øst.
- Menighedsfakultetet tages af listen til fordel for
Dansk Bibelinstitut.
Henvendelse fra Fredens-Nazaret Kirker vedr.
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling – Henrik
L. svarer på MR’s vegne, at vi ikke deltager i
arbejdsgruppe.
Kommer der henvendelse om FN-sogneindsamling til
næste år – tages der stilling til deltagelse til den tid.

9

Kostbar(n), henvendelse fra Retten til Liv

10 - Sognemedhjælperstilling
- Orientering samt nedsættelse af
ansættelsesudvalg

Menighedsrådsmedlemmer har ikke mulighed for at
være resurse-personer i Projekt Kostbarn, men
projektet vil blive nævnt ved flere kommende
gudstjenester.
Henrik L. svarer Retten til Liv på deres henvendelse.
Der er modtaget i alt 52 ansøgninger til stillingen.
Ansættelsesudvalg: kontaktperson, formand og HL.
Marianne Krog deltager i samtalerne som
repræsentant for personalet.

JH forlod mødet
Udvalget indstiller til MR, hvem der skal ansættes.
Udvalget indkalder evt. til ekstraordinært MR-møde.
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Hele MR har lejlighed til at sende forslag til
ansættelsesudvalget, hvem der skal indkaldes til
samtale med ansøgningsnr. og initialer. Forslagene
sendes til IMKS pr. mail. – Skriv også gerne, hvis der
er særlige ønsker til spørgsmål, der skal stilles til
ansøgerne. – Input skal være IMKS i hænde senest
søndag 9. april.
11 Lukket orienteringspunkt
ILN og BKW deltog ikke under pkt. 11
ILN forlod mødet
12 Eventuelt

Menighedsrådet blev orienteret om en pågående sag.
Formanden fik mandat til at træffe de nødvendige
beslutninger i sagen.
HL orienterede om generalforsamling i
Menighedsplejen.

13 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.22.30
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Henrik Laursen

