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

Afbud: Irene R.L. og Jesper H. (ferie)

Ordstyrer: Bent Lind

Dagsorden:
1

Indledning ved Henrik Laursen

Ud fra den Augsburgske Bekendelse, art. 17.

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formanden

- Provstiudvalget har udmeldt foreløbig driftsramme
for budget 2019.
- Modtaget referat fra Projekt Greater Loves
repræsentantskabsmøde, hvor nye vedtægter blev
vedtaget.
- Tak for lån af lokaler fra Folkekirkens Nødhjælp ved
sogneindsamlingen i marts.
- Afholdt menighedsmøde 18. marts.
- Div. modtagne mails – sig til, hvis nogen ønsker
noget af dette på dagsordenen.

4

Aktuelt fra præster, kontaktpersoner,
personalets repræsentant og kordegn

Henrik om venskabsfest i Greater Love 5. maj,
deltagelse i børneklub, påskegudstjeneste med
Esajasskolen, SøndagsKirkeROD Palmesøndag,
mange samtaler på Vigerslevhus, opfordrer til at tage
godt imod de nye i kirken, tanker om Alphakursus i
tilknytning til torsdags-bibelgrupperne og opfordring
til deltagelse i Luthers Nøgle 15. september.
Inger Margrethe om praktikanter, kommende
workshop for medarbejdere om kommunikation med
konsulent i stiftet, løbende møder med medarbejdere
og ferieplanlægning mv., ERFAmøde med
kontaktpersoner i provstiet og OK18 med mulig
konflikt.
Ingelise om altersølv, der skal fornyes eller repareres
og der skal findes ny løsning til adventskrans. – SU
arbejder videre med det.
Bodil om årlig kirkestatistik og tur til Letland til
Valbysognenes venskabsmenighed den 9.-15. august.
Ønske om deltagelse i turen meddeles snarest til
Letlandssamvirket (Bodil).

5

Ny kirkeværge

Steen Asbjørn Nissen valgt som kirkeværge og
udtræder dermed af det stående udvalg.
Børge J. H. Christiansen valgt som nyt medlem af det
stående udvalg.
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6

Stående udvalg
- Renovering af køkken samt vinduer på 2.
sal og stole til kirkerum
- Kort orientering af stående udvalg

Køkken: Steen fremlagde foreløbige køkkentilbud.
Der afventes endnu et tilbud. MR tager stilling til
tilbuddene på maj MR-mødet, hvorefter ansøgning
fremsendes til provstiudvalget.
Mere lys på 2. sal: SU har haft møde med bygningskonsulent og repræsentant fra stiftet. Projektet skal
startes op forfra med arkitekttegninger, finansiering
godkendelser mv. MR beslutter at arbejde for
yderligere 2-3 kviste på 2. sal. SU får til opgave at
indhente relevante tegninger og tilbud.
Nye løse stole til kirkerummet: Nye løse stole med
læderbetræk indkøbes til kirken: ca. 4 stk. med
armlæn og 10 uden armlæn. Desuden ombetrækkes
puder på knæfald og præsteskammel med samme
læderbetræk.
Projektor er opsat i kirkerummet og fungerer efter
hensigten.

7

Kaffepause

---

8

Sogneprofil Vigerslev Sogn 2018 fra
Kirkefondet

Sogneprofilen blev drøftet.
Bent udfærdiger notat om fremkomne forslag.

9

Genbrugsbutikken

Orientering om afvikling af Genbrugsbutikken. MR
beslutter at holde fest for medarbejdere i butikken.
Udvalg, der arrangerer festen: Bent og Ingelise, der
supplerer udvalget ved behov.

10 Billedlicens

MR omgør sidste MR-mødes beslutning og vedtager
ikke at abonnere på VISDA billedlicens. I stedet
benyttes gratis billeddatabaser indtil videre.

11 Sommer Åbent Hus

MR vedtager, der fremover skal afholdes et Åbent
Hus arrangement hver uge hen over sommeren.
Udgifterne afholdes normalt af budgettet for Åbent
Hus.
I de uger, hvor præsterne på skift afvikler ferie ønsker
MR at tjenestegørende præst har ansvar for at
planlægge og gennemføre arrangementet. Præsten er
frit stillet mht. form og indhold. Kirketjenere og
sognemedhjælpere kan assistere efter behov og
mulighed. Begrundelsen for ønsket er muligheden for
at planlægge sognemedhjælpernes ferie og
afspadsering frit.
Jesper H. ansøger om 10.000 kr. til udflugt til
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Næstelsø i uge 29 som Åbent Hus arrangement. MR
synes godt om idéen, men kan ikke imødekomme
ansøgningen i år pga. beløbets størrelse og da der
allerede er planlagt én udflugt.
12 Eventuelt

Intet.

13 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 22.12

Underskrifter:

Bent Struer Lind

Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Børge J. H. Christiansen

Tonny Gissel Jensen
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Margit Nielsen

Carsten Andreasen

Lars Friberg

Irene Rønn Lind

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

