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

Afbud: Jesper H. (sygemeldt)

Ordstyrer: Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Dagsorden:
1

Indledning ved Inger Margrethe K-S

Ud fra den Augsburgske Bekendelse, art. 15.

2

Godkendelse af dagsorden

Peter Larsen søger om udtrædelse af rådet pga.
flytning med udgangen af januar 2018.
Menighedsrådet tager ansøgningen til efterretning.
Første stedfortræder indtræder i rådet fra 1. februar
2018. Supplering af valgbestyrelsen sættes på
kommende dagsorden.
Projektansøgning fra KFS behandles under pkt. 8.

3

Aktuelt fra formanden

Indkaldt til formandsmøde i provstiet 8. februar.
Spørgsmål om billedlicens vendes på formandsmødet.
Orientering om div. tilbud.

4

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

Henrik:
- Stor, stor tak for ekstra bidrag til Projekt Greater
Love i december!
- SøndagsKirkeROD i december. SøndagsKirkeROD
evalueres i februar. MR godkender søndagsKirkeROD
palmesøndag.
- Orientering om jule-aktiviteter og –gudstjenester
med mange deltagere.
- Om bedeuge med Evangelisk Alliance i uge 2.
- Om dåb ved KirkeROD i dag.
- Om valg til Lokaludvalget.
- Om kursus i sidste uge med gudstjenester som tema.
Inger Margrethe orienterede:
- Om sygemeldinger og om måden opgaverne blev
løst på. – Tak til alle, der tog en ekstra tørn!
- Om blomsterhilsner og fødselsdagshilsner.
- Har sendt reminder til ansatte om planlægning af
ferie.
- Har indkaldt til obligatorisk årligt medarbejdermøde
15. marts kl. 15.00. – Formand og kontaktperson
deltager, men alle MR-medlemmer er velkomne.
- Anette Antonsen er begyndt som kordegn pr.
15. januar på 16 timer ugentligt.
- Nye regler om praktikforløb.
Bodil orienterede om nyt system til personregistrering
fra sidst i november sidste år og nyt lønsystem fra 1.
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januar i år.
Ingelise: Personalet takker for dejlige julehilsner.
5

Menighedsmøde

Menighedsmødet flyttes til 18. marts (i stedet for 11.
marts).
Bent og Bodil planlægger og uddelegerer opgaver til
dem, der kan deltage.

6

Stående udvalg

Provstiudvalget afholder møde i Vigerslev Kirkes
lokaler 7. februar kl. 17, hvor de ønsker at besigtige
køkkenet og høre MRs argumentation for
renoveringen og hvorfor det budgetsatte beløb ikke
holder. Steen og Bent deltager herfra. Flere MRmedlemmer kan deltage – tilmeld til Bodil senest 1.
februar.
Priser for anlægsarbejder til budget 2019 er fremsendt
til provstiet.
Steen orienterede om projekt køkken og løse stole i
kirkerummet.
SU arrangerer møde med kgl. bygningsinspektør mht.
mere lys på 2. sal.
Der er indhentet tilbud på ny opvaskemaskine, så en
ny snart kan bestilles.

7

Genbrugsbutikken

Vi har ingen faktuelle oplysninger om, hvad der skal
ske med centret, hvor butikken ligger.
Menighedsrådet bevilger underskudsdækning til og
med førstkommende generalforsamling i marts.

8

9

Økonomi
Budgetopfølgning 4. kvartal 2017

Budgetopfølgning taget til efterretning.
Ingen bemærkninger efter revisors kasseeftersyn i
efteråret.

Projektansøgning fra Kristeligt Forbund for
Studerende om støtte til ”missionweek”

KFS’ projekt ”Story” støttes med 5.000 kr.

Landsindsamling Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp er velkomne til at låne lokaler
til brug for sogneindsamling den 11. marts.
Der stilles ikke indsamlingsleder til rådighed herfra.
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10 Socialt arrangement

Ingen beslutning.

11 Eventuelt

Tak til Peter Larsen for indsatsen i menighedsrådet.
Til kalenderen: Der planlægges arabisk/dansk
venskabsfest fredag den 4. maj.

12 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 21.25

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

