Dato: 7. marts 2018

Blad nr. 32

Formandens initialer: bsl

Afbud: Lars Friberg og Steen A. Nissen
Som stedfortrædere deltog Finn Thingvad og Tonny
Schandorf Nielsen under pkt. 7

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

Ordstyrer: Carsten Andreasen
Dagsorden:
1

Indledning ved Inger Margrethe KofodSvendsen

Ud fra den Augsburgske Bekendelse, art. 16

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3

Aktuelt fra formanden

Velkommen til Irene Rønn Lind som nyt MRmedlem, samt velkommen til stedfortrædere.
Orientering om/fra
- Formandsmøde i provstiet, hvor Stiftets tilbud om
hjælp til både HR, bygningssager og PR blev
fremlagt.
- Provstiseminar om PR.
- Generalforsamling for Genbrugsbutikken 20/3, hvor
butikken indstilles til lukning.
- Folkekirkens Nødhjælp låner lokaler til
landsindsamling fra Vigerslev Kirke 11/3.
- Punkt til kommende MR: Ny sogneprofil.

4

Aktuelt fra præster, kontaktpersoner,
personalets repræsentant og kordegn

Jesper om endags skitur til Vallåsen og 4 vellykkede
gudstjenester, herunder eftermiddagsgudstjeneste i
forbindelse med Åbent Hus.
- Tak for hilsner.
Henrik om konfirmandgudstjeneste i januar,
kyndelmissegudstjeneste, inspirationsdag i
børnearbejdet, påskegudstjeneste med Esajasskolen
og søndagsKirkeROD palmesøndag.
Kontaktperson IMKS:
- Om en del syge- og feriefravær siden sidst og
koordinering i den forbindelse.
– Tak for bevilling til børne-inspirationsdagen fra
sognemedhjælper MI.
- Orientering om bryllupshilsen.
- Ny praktikant som sognemedhjælper resten af marts.

5

SøndagsKirkeROD

MR godkender fremover at afholde
familiegudstjenester som SøndagsKirkeROD 4 gange
årligt. Samtidig vedtages, at palmesøndag fra næste år
ikke skal være en familiegudstjeneste.

6

Projekt Greater Love

MR godkender de påtænkte vedtægtsændringer,
medlemsbidrag og budget 2019.

7

Fremlæggelse af regnskab 2017

Regnskab 2017 godkendt som afleveret 07-03-2018
kl. 19:43

Underskrifter:
Irene Rønn Lind

Finn Thingvad

Tonny Schandorf Nielsen
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Irene Rønn Lind, Finn Thingvad og Tonny
Schandorf Nielsen forlod mødet
8

9

Stående udvalg
- Renovering af køkken

SU + formand bemyndiges til at sende tegninger og
ansøgning til provstiudvalget efter samråd med
køkkenudvalget.

- Kort orientering af stående udvalg

Projektor i kirken forventes opsat 12. marts.
Møde med repræsentant fra Stiftet og kgl.
bygningsinspektør ang. ovenlys på 2. sal den 13.
marts.

Supplering af valgbestyrelsen

Børge Christiansen vælges som nyt medlem af
valgbestyrelsen.

10 Kirkeværge

MR beslutter at spørge en person om at være
kirkeværge. Punktet fortsættes på næste møde.

11 Ansøgning vedrørende åben it-port og
opladning af el-bil

Ansøgning om åben it-port:
Ansøgning imødekommet så præster ved Vigerslev
Kirke ikke længere skal opkræves og betale for den
ekstra åbne it-port, der bl.a. benyttes til trådløst
internet i præsteboligerne.
Ansøgning fra Jesper H. om opladning af hybridbil:
MR mener principielt ikke, at kirkekassen skal dække
medarbejderes transport til og fra arbejde. JH har
mulighed for at betale for evt. opladninger.

12 Billedlicens

MR ønsker tilmelding til VISDA-billedlicens.

13 Dåbsinitiativ

Inger Margrethe orienterede om projektet.

14 Eventuelt

Ingen beslutninger.

15 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.21.19
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