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Menighedsrådsmøde

Afbud: Peter L, Steen A.N. og Inger Margrethe K-S

Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant og Bodil W. som sekretær
Ordstyrer: Carsten Andreasen
Dagsorden:
1

Indledning ved Bent Lind

Ud fra den Augsburgske Bekendelse, art. 10.

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden taget til efterretning.

3

Aktuelt fra formanden

Orientering om lån af kirken til video-indspilning.
Takkebrev vedr. indsamling.
Købt bog: Menighedsrådsarbejde i Praksis.

4

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
personalets repræsentant og kordegn

Henrik:
- møder med teenklubledere og børne- og
juniorklubben
- projekt kostbarn
- sogneprofil venter til opdaterede tal kommer
- skriveri i forbindelse med sogneindsamling
- påskegudstjeneste med Esajasskolen
- konfirmation
Jesper:
- konfirmation
- møde i Letlandssamvirket, der arrangerer besøg fra
Letland i dagene omkring 13. august. Der planlægges
bl.a. fælles festgudstjeneste i Vigerslev Kirke.
- fælles Valby-friluftsgudstjeneste 2. pinsedag ved
Johannes Døbers Kirke. Prædikant: Frank Bjørn
Christensen.
Kontaktperson (ved Bent):
- samarbejdet med kordegn Jette Bastian er ophørt
efter gensidig aftale
- obligatorisk arbejdspladsvurdering foretages i løbet
af maj
- har løbende kontakt til ansatte
(ved Bodil):
- praktikant på kordegnekontoret: Gry, som netop har
taget kursus i personregistrering og er blevet oprettet i
systemet med mail: grg@km.dk.

5

Økonomi
a. Budgetopfølgning 2017, 1. kvartal
b. Budget 2018 udmelding om driftsramme
fra provstiudvalg

1. kvartalsrapport taget til efterretning.
Formanden deltager i formandsmøde om budget 2018
18. maj. Der kan igen i år søges aktivitetsmidler fra en
3%-pulje fortrinsvis til samarbejdsprojekter. Tænk
over det til næste MR-møde.
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c. Budget 2018 det videre arbejde

Økonomiudvalget udarbejder 1. udkast til budget
2018 til juni-MR-mødet.

6

Ansøgning relateret til etablering af kontor i
præstebolig

Jesper bevilges følgende til etablering af kontor i
bolig: farve laserprinter, kontorstol, fast kabel til
kirkenettet og rengøring af kontor iht. gældende
regler.

7

Udvalget vedrørende bofællesskabet på
Højbovej

Nyt udvalg vedr. bofællesskab på Højbovej:
nuværende og kommende sognemedhjælper. Desuden
spørges et valgt MR-medlem.
Indtil ny sognemedhjælper ansættes, deltager Bodil i
udvalget. Bodil spørger de nye udvalgsmedlemmer.
Det ledige værelse opslås ledigt snarest.

8

Stående udvalg orienterer

De nye trådløse sangmikrofoner er ankommet. Der
mangler stadig lidt ledningstræk mv.
LED-pærer i kirkerummet summer, når der ikke er
fuldt blus på. Det skyldes formentlig, at lysdæmperne
ikke er beregnet til LED-pærer. SU arbejder på en
udbedring.

9

Flytning af menighedsrådsmøde den 21.
september 2017 til ny dato

10 Personaleforhold (lukket punkt)
a. Ansættelse af sognemedhjælper

b. Orientering

Ingelise og Bodil deltog ikke under pkt. 10
11 Eventuelt

12 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.21.08

September MR-mødet flyttes til onsdag 27.
september.

Et enigt ansættelsesudvalg fremlagde deres indstilling,
som MR tilslutter sig med ansættelse pr. 1. august i år.
Formanden orienterede om situationen omkring
afslutning af samarbejdet med Jette Bastian. Kontaktperson og daglig leder Inger Margrethe K.S. har
sammen med de ansatte lagt en plan for den nærmeste
fremtid. IMKS vil sammen med kirkefunktionærer og
præster tilrettelægge det videre arbejde.
-

Opfordring fra kirkegænger med liste over
opgaver, som frivillige kan melde sig til.

-

Jesper orienterede om økonomien i
Genbrugsbutikken.
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Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Børge J. H. Christiansen

Tonny Gissel Jensen
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Margit Nielsen

Peter Larsen

Carsten Andreasen

Lars Friberg

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

