Dato: 27. september 2017

Blad nr. 20

Formandens initialer: bsl

Menighedsrådsmøde

Afbud: Peter Larsen og Steen Asbjørn Nissen

Ingelise N. deltog som personalet
repræsentant, Bodil W. som sekretær
Ordstyrer: Carsten Andreasen
Dagsorden:
1

Indledning ved Lars

Ud fra den Augsburgske Bekendelse, art. 13

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formanden

- Orientering om ekstra budgetsamråd 30. august,
hvor der bl.a. blev taget beslutning om 3%puljemidlerne.
- Orientering om valg til provstiudvalg og stiftsråd.
- Markering af præsternes runde jubilæer i år: Jesper
30 år og Henrik 10 år.
- Har bevilget sumodragter i børnestørrelse til
KirkeROD mv.
- Bevilling af ca. 2.000 kr. til præsteteolkursus til
Henrik L., hvilket ikke dækkes andre steder fra.
- Redegørelse for frie midler på regnskab 2016 sendt
til provstiet.

4

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

- Henrik om: Opstart efter sommerferien i
bibelgrupper, børneklubben, konfirmander, Luthers
Nøgle, Valby Kulturdage, HØST-søndagsKirkeROD næste gang bliver LUCIA-søndagsKirkeROD og evt.
brug af den nye Kirkesangbog.
- Jesper om: Sommerudflugt i juni, samtalegruppen
har skiftet navn til Samtale-Café, salmemaraton har
sidste etape 22. november i Vigerslev Kirke med
spisning, udvalg nedsat på provstikonvent om evt.
fortsættelse af salmemaraton, præstefordeling mht.
børne-julegudstjenester og skoleafslutninger.
- Inger Margrethe om praktikanter i kirken, fungerer
godt med ny kirketjenermedhjælp og
søndagskordegne. IMKS er godt i gang med
MUSamtaler. Nedsættelse af korprøver for børnekor
fra 1½ time til 1 time fra efter efterårsferien.
- Bodil om tilmelding til Landemode, indkøb af MRkalendere og nyt ang. MobilePay.

5

Personale
a. Status vedrørende teen-medarbejder

b. Lønforhandling (lukket punkt)

Amanda Sjursen ansættes som teen-medarbejder fra 1.
oktober i år i individuel ansættelse.
To forslag kom til afstemning. For Forslag 1 stemte
Jesper H. For forslag 2 stemte øvrige rådsmedlemmer
undtagen Tonny, som undlod at stemme. Forslag 2
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blev vedtaget.
Lukket referat:
Bodil W. og Ingelise N. deltog ikke under
forhandling og beslutning af pkt. 5 b og c

c. Jule- /nytårs arrangement m.m. (lukket
punkt)
6

Børge og Inger Margrethe går videre med jule/nytårsarrangement.

Økonomi
a. Behandling af revisionsprotokollat for
regnskab 2016

Revisionsprotokollatet taget til efterretning.

b. Redegørelse for aktivitetsmidler fra 3%puljen 2016/2017

Bodil og Bent udformer besvarelse som svar til
provstiet.

c. Honorar til sangervikarer

Menighedsrådet tilslutter sig indholdet af organistens
forslag med enkelte justeringer i formuleringen.
IMKS justerer med organisten.

d. Budget 2018

Regnskabsudvalget arbejder videre med budgettet
mhp. fremlæggelse til endelig vedtagelse på næste
MR-møde.

7

Retningslinjer for udvalget vedrørende
Bofællesskabet på Højbovej

Udkast vedtaget med en enkelt justering.

8

Dåb – opfølgning på indsats

Udvalget mødes 4. oktober første gang.

9

Genbrugsbutikken

Afventer info fra centrets nye ejere.

10 Stående udvalg
a. ProvsteSYN

b. Status på pågående projekter

11 Eventuelt

SU kommer med indstilling ang. nye løse stole til
kirkerummet og indstilling til løsning af problemerne
med opvaskemaskinen. – Gerne til næste MR-møde.
Ansøgning om ophængning af projektor i kirken og
ovenlysvinduer på 2. sal ligger nu i Stiftet og hos
deres konsulent.
Pumpe i pumpebrønd er udskiftet pga. defekt.
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12 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 21.46

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

