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Menighedsrådsmøde

Afbud: Margit N.

Afbud fra personalet repræsentant Ingelise N.
Bodil W. deltog som sekretær
Ordstyrer: Børge Christiansen
Dagsorden:
1

Indledning ved Tonny G. Jensen

Ud fra den Augsburgske Bekendelse, art. 11.

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formanden

-

-

-

4

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
personalets repræsentant og kordegn

Der er indkøbt 10 stk. af den nye
”kirkesangbog”.
Modtaget betænkning 1567
– ”Menighedsrådsvalg i fremtiden”
Orientering om kirkeomtale i Valbyfællesannoncen i Valbybladet.
Ansøgning om logo-T-shirts mv. fra
sognemedhjælper til ansatte og frivillige, der
deltager ved nabokulturfest mv. – Må kunne
rummes under budget for disse arrangementer.
Tilbud om ”koncert med godt formål” til
julekoncert. – Giv gerne opfordring til
organisten, hvis I synes, det er en god idé.
Næstformanden orientererede om formøde til
budgetmøde i provstiet.

Jesper om besøg fra Letland i august og 25-års fælles
jubilæumsgudstjeneste i Vigerslev Kirke 13. august i
den anledning.
Henrik om Kulbaneprojektet, bøn i kirken, Greater
Love, sommersjov i vængerne samt åbent hus og have
de 3 første uger i skolesommerferien.
Inger Margrethe om kursus om personaleforhold,
stillingsindhold for ny sognemedhjælper og afsluttet
APV.
Bodil om salg af gamle kirke-elpærer.

5

Økonomi
a. Budget 2018, første udkast

b. Aktivitetsmidler fra 3%-puljen

Første udkast til budget 2018 taget til efterretning og
sendes til provstiet.
Der søges 50.000 kr. til projekt Greater Love –
Henrik formulerer.
Forslag om møder for mænd: Undersøg gerne, om
nogen har tid og lyst at tage initiativ. Skal der
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arbejdes videre med dette – send mail til Bent, hvis
det skal på et fremtidigt MR-møde og arbejdes videre
med det.
c. Budgetsamråd den 19. juni 2017

Deltagere herfra: Bent, Børge, evt. Margit og Bodil.

6

Stående udvalg

Hjertestarten hænges udenfor, så den kan bruges af
flere.

7

Personale
a. Orientering

b. Kirketjenerassistent, stillingsannonce og
ansættelsesudvalg

Maibritt N. Iversen bliver ansat som ny
sognemedhjælper pr. 1. august og begynder 7. august.
Der arbejdes videre på løsning med at finde
medarbejder til udadrettet arbejde.
Gry Gjedsted bliver ansat som kordegnemedhjælp til
midt i september.
Kirketjenermedhjælp Agnete Winthers stilling
udløber med udgangen af august. Agnete kan evt.
fortsat være behjælpelig med søndagsgudstjenester.
Stilling som fast kirketjenermedhjælp med ansættelse
pr. 1. september opslås snarest iht. forelagt annonceudkast (vision tilføjes på annonceopslaget).
Annoncen indrykkes på jobnet, på relevante
opslagstavler, kirkens hjemmeside, evt.
kirketjenerforeningens hjemmeside samt lille annonce
i Valbybladet og evt. Hvidovre Avis.
Ansættelsesudvalg: Ingelise, Bent og Inger
Margrethe. Ansættelsesudvalget får bemyndigelse til
at ansætte kirketjenermedhjælper.
- Alle MR-medlemmer kan se ansøgningerne på DAP
og komme med input til ansættelsesudvalget.

8

Genbrugsbutikken

Drøftelse af Genbrugsbutikkens fremtid.
Der er stemning for at udarbejde tids- og handlingplan for butikkens fremtid. Der nedsættes udvalg til at
skitsere handlingsplan til næste MR-møde. Udvalg:
Bent, Henrik og Lars. Jesper har trukket sig fra
butikkens bestyrelse.
Der er problemer med dårligt indeklima mv. i
butikken. MR kontakter ejer for at få dette løst
snarest. Bent sørger for det.
MR bevilger underskudsdækning i første omgang
indtil 1. september.

9

Kostbar(n)

Henrik orienterede.
7-8 personer har vist interesse for projektet, så måske
kommer det i gang.
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10 Samarbejde med Folkeuniversitetet i
København og temaarrangementer

Foredragsrække med Folkeuniversitet er for stor en
mundfuld for nuværende.
MR bakker op om temaaftner efter formandens
bevilling.

11 Bofællesskabet Højbovej

Bodil orienterede om status for udlejning.
Udvalget består af begge sognemedhjælpere og Steen
som valgt medlem af MR.

Jesper forlod mødet

Der mangler retningslinjer for udvalgets arbejde.
Retningslinjer udarbejdes til fremlæggelse for MR af
nuværende udvalg sammen med Irene R.L. og Henrik
L. fra det tidligere udvalg.
12 Udlån af messehagel

Den røde messehagel kan udlånes til filmatisering af
DR-serie, hvis de passer godt på den. – Dvs. i respekt
for hvad det er og med erstatningspligt.

13 Eventuelt

Ingen beslutninger.

14 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.22.17

Underskrifter:

Bent Struer Lind

Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Børge J. H. Christiansen

Tonny Gissel Jensen

Steen Asbjørn Nissen

Margit Nielsen

Peter Larsen

Carsten Andreasen

Lars Friberg

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

