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Menighedsrådsmøde

Afbud: Carsten Andreasen og Peter Larsen

Afbud fra personalet repræsentant Ingelise N.
Bodil W. deltog som sekretær
Ordstyrer: Inger Margrethe Kofod-Svendsen
Dagsorden:
1

Indledning ved Margit

Ud fra den Augsburgske Bekendelse, art. 12

2

Godkendelse af dagsorden

---

3

Aktuelt fra formanden

- Stor tak for opbakning og hjælp ved forrige
weekends arrangementer (kulturdag og
Letlandsjubilæum).
- Ansøgning til 3%-puljen afsendt.
- MR har netop fået bødeforlæg pga. benyttet
kirkekorsangervikar 1 time uden arbejdstilladelse i
2014.

4

Aktuelt fra præster, kontaktperson/daglig
leder, personalets repræsentant og kordegn

Henrik om:
- Sommersjov i Vængerne.
- Kulturdagen 12/8 – det giver god mening at være
med.
- Møde om Kulbaneparken.
- Vision 100 for Greater Love + evt. kommende
funktionsordination.
- Valby Kulturdage 1.-2. september. – Meddel gerne
Henrik, hvis du vil være med til at stå i kirketeltet.
- Høst-KirkeROD 10/9.
- Luthers Nøgle Rollespil 16/9 – vær gerne med som
statist eller medhjælp.
Jesper om:
- Kulturdagen 12/8 – værdifuld dag, hvor vi møder
mange fra sognet.
- Letlandsjubilæum ved fælles Valby-gtj. 13/8 i
Vigerslev Kirke + orientering af hele besøget.
- Udtrykte ønske om møde ang. arbejdsbeskrivelse
mv. for ny sognemedhjælper. Ser gerne
minikonfirmandforløb igangsat fx enten efter
efterårsferien eller efter nytår.
Inger Margrethe om:
- Margit er netop vendt tilbage efter barsel og
fortsætter børnekoret.
- Maibritt er begyndt som ny sognemedhjælper fra
august i en 25 timers stilling. Personreg.kursus
udbydes først efter nytår, hvor Maibritt er tilmeldt.
IMKS arbejder videre med løsning for bemanding på
kordegnekontoret for det næste halve års tid.
- Agnetes kirketjenervikaransættelse udløber ultimo
august, men kan evt. fortsætte som weekendvikar som
kirketjener, kordegn og sanger.
- 1. september begynder kirketjenermedhjælp Simon
Aspman Wraae.
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- MR godkender, der sås græs mellem hæk og fliser
ud mod Lykkebovej og Vigerslev Allé.
5

Notat om dåb i Vigerslev kirke m.m.

MR bakker op om hilsner til nyfødte af
folkekirkemedlemmer i sognet. Præster,
sognemedhjælpere og IMKS mødes om, hvordan
opgaven kan konkretiseres.
Udvalget taler desuden om videreførelse af dåbslys
mv. ved dåb i kirken.

6

Studenterjobs

MR bakker op om studenterjob(s) til udadrettet
arbejde - bl.a. teenklub og alphakursus.
IMKS og HL arbejder videre med det.

7

Global Leadership Summit

IMKS skriver rundt og inviterer MR og ansatte, samt
frivillige ledere, tilmelding til Bodil senest 15/9.
Kirken betaler kursusafgift. Deltagelse foregår i
fritiden.

8

Genbrugsbutikken

MR bakker op om udkast til vision for nytænkning af
butikken. Udvalget går videre med undersøgelser og
kontakter.
MR bevilger underskudsdækning af butikken indtil
udgangen af januar 2018. Dækningen tages af
opsparede midler fra Genbrugsens tidligere overskud.

9

Indkøb af sangbog
– Ny udgave af Fællessang

Der bestilles 30 sangbøger, 10 med spiralryg og
digital udgave. Bodil bestiller.

10 Stående udvalgs punkt
a. Projektor til kirkerummet

b. ProvsteSYN 11. oktober

11 Økonomi
a. Budgetopfølgning 2017, 2. kvartal
b. Redegørelse for frie og opsparede midler
(2016)

Provsti og Stift søges om tilladelse til at opsætte
projektor i kirkerummet ved søjle.
MR godkender indkøb af projektor efter tilladelse er
givet.
Tages igen på næste møde. – Tænk over om der er
mere, der skal med på listen til SYNet.

Kvartalsrapporten tages til efterretning.
Restoverskud reserveres til sangmikrofoner og
projektor i kirkerummet.
Opsparing til udsmykning eller lignende søges brugt
til nyt køkken. Bodil og Bent formulerer færdigt.
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c. Ekstra-ordinært budgetsamråd 30. august
2017

Deltagere herfra: Bent, Margit og evt. Henrik.

d. Valg til provstiudvalg 30. august 2017

Mød gerne op til orienterings- og opstillingsmødet.

12 Eventuelt

Henrik: Tilbud om temaarrangement i efteråret.
Børge: Orientering om Projekt Kostbar(n).

13 Oplæsning af referat

---

Mødet slut kl.21.57
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