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Menighedsrådsmøde
Ingelise N. deltog som personalet
repræsentant, Bodil W. som sekretær

Afbud: Jesper H. (sygemeldt), Margit N. og 1.
stedfortræder Irene R.L.
2. stedfortræder Finn Thingvad var indkaldt til mødets
punkt 5.
Ordstyrer: Bent Lind

Dagsorden:
1

Indledning ved Steen Nissen

Ud fra den Augsburgske Bekendelse, art. 14.

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formanden

Fra formandsmøde i provstiet, bl.a. om
- Forsøgsordning om vedligeholdelse af præsteboliger
via provstiet.
- Jævnlig indhentelse af børneattester, som også
indhentes her.
- Provstidag lørdag 3. marts 2018 med emne om
PR/kommunikation – sæt det gerne i kalenderen
- Lidt om formål i budgetter.
- Provstiet tager formentlig hul på noget med energiforbedringer af kirker i løbet af 2018.
- Provsten følger op på opstramning i forhold til
persondataloven.
MR-medlemmer skal registreres som ”reelle ejere”
iht. skrivelse fra Erhvervsstyrelsen. Bodil tager hånd
om det snarest.

4

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

Henrik om
- Foredrag med bibelen og koranen.
- Foredrag med Dina Al-Erhayem.
- Teenklubben og børneklubben.
- Lutherfrokoster.
- Ændringer i præstebetjening ved gudstjenester indtil
midt i januar pga. JHs sygemelding. Når den endelige
plan foreligger, kommer den på kirkens hjemmeside.
- Adventshygge i præsteboligen.
- SøndagsKirkeROD.
- Julecafé i forbindelse med uddeling af julehjælp.
- Bedeuge 7.-14. januar (Evangelisk Alliance).
- Artikler om Greater Love i Kristeligt Dagblad 21.22. november.
Inger Margrethe om
- Arbejdet med opslag af kordegnemedhjælperstilling.
Der er kommet 34 ansøgninger og afholdt samtale
med 5 ansøgere.
- Deltaget i FLØS-orienteringsmøde om nyt
lønsystem i Folkekirken.
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- Møde vedr. praktikantforløb.
- Projekt ”tillykke-med-den-nyfødte” og
minikonfirmander står standby indtil videre pga. JHs
sygdom.
- Ingelise spørger om opvaskemaskinen snart kan
udskiftes. SU følger op.
Bodil: bestilte kalendere/minihåndbøger bør
ankomme i næste uge.
5

Valg af
- formand

Ved hemmelig afstemning genvalgtes enstemmigt
Bent Struer Lind som formand med 9 stemmer.

- næstformand

Ved hemmelig afstemning genvalgtes enstemmigt
Børge J.H. Christiansen som næstformand med 9
stemmer.

- kirkeværge

Som kirkeværge genvalgtes enstemmigt Sigurdur
Bjørnsson.

- kontaktperson

Som kontaktperson genvalgtes enstemmigt Inger
Margrethe Kofod-Svendsen.

- kasserer

Som kasserer genvalgtes enstemmigt Margit Nielsen.

- bygningskyndig

Som bygningskyndig genvalgtes enstemmigt Jørgen
Stuart.

- underskriftsberettiget

Som underskriftsberettiget sammen med formanden
genvalgtes enstemmigt den valgte kasserer.

Stedfortræder Finn Thingvad deltog i pkt. 5
6

Ansøgning fra sognemedhjælper om
økonomiske støtte til kursus for ledere i
børnearbejdet

God idé med inspirationsdag for ledere i
børnearbejdet. - 6.000 kr. bevilges på budget 2018.

7

Ansøgning fra Thomas Høyer om
økonomiske støtte til kursus i bibelsk
traumebehandling

Ansøgningen kan ikke imødekommes. Bodil svarer.

8

Økonomi
Budgetopfølgning 2017

9

Stående udvalg
a. Overslagspriser af synsudsatte arbejder til
budget 2019

- MR godkender indkøb af ny opvaskemaskine i år
efter SUs beslutning.
- Formand, næstformand og kasserer bemyndiges til at
overføre op til 50.000 kr. til Projekt Greater Love, når
der er overblik over regnskab 2017 i december.

SU sørger for at indsende priser på anlægsarbejderne
før 15. januar incl. kort beskrivelse.
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b. Løse stole i kirkerummet

SU arbejder videre med løse stole til kirkerummet.
Kan de nuværende løse stole i kirkerummet fornyes
med lyst læder på sæde og ryglæn foretrækkes dette.
Ved samme lejlighed bør hynderne på knæfaldet i så
fald evt. også udskiftes pga. slitage. Den samlede
max. pris er niveauet for 15 nye stole.

c. Orientering

Stiftet godkender ophængning af projektor i
kirkerummet. SU arbejder videre med det.
Udskiftning af vinduer i hall forventes udført i foråret
2018.
Stiftet afviser projektet med ovenlys på 2. sal, så det
ligger pt. stille, men SU arbejder videre.

d. Arbejdsgang i forhold til menighedsråd

10 Personale – kordegnestilling deltid

SU forsøger at holde SU-møder ca. 2 uger før MRmøderne, så referatet foreligger i forbindelse med
udarbejdelse af dagsorden.
MR tilslutter sig ansættelsesudvalgets indstilling til
ansættelse af ny kordegnemedhjælp på deltid.

Lukket punkt, Ingelise og Bodil forlod mødet
under pkt. 10
11 Eventuelt

Børge orienterede om planer for nytårskur 10. januar.
2018

12 Oplæsning af referat

---

Mødet slut kl.22.08
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Bent Struer Lind
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Peter Larsen

Carsten Andreasen

Lars Friberg

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

Finn Thingvad

