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

Afbud: Jesper H. og Irene R.L.

Ordstyrer: Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Dagsorden:
1

Indledning ved Børge J.H.Christiansen

Ud fra den Augsburgske Bekendelse, art. 19

2

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 12 bliver et åbent punkt, da der ikke skal drøftes
noget personligt.

3

Aktuelt fra formanden

Om formandsmøde i provstiet om
- driftsbudget 2019
- om hjemmesideudbyder – tages op på
budgetsamrådet
- om EU’s persondataforordning

4

Aktuelt fra præster, kontaktpersoner,
personalets repræsentant og kordegn

Henrik om sommerhygge i Vængerne, åbent hus og
have ultimo juli, planer om alphakurser samt tanker
om arrangement omkring sociale medier i forbindelse
med forskning herom (mediemod).
Desuden forslag om indkøb af bibler mv. til uddeling.
Inger Margrethe:
- godt med program på sommer-Åbent Hus
- om virksomhedspraktik
- om gavehilsner
- tak for beachflag til børneklub og KirkeROD
- dejlig sommerkoncert med husmusikanter
Bodil om Facebook-workshop og brug af Facebook i
PR-arbejdet.

5

Økonomi
- Godkendt regnskab 2016

Regnskab 2016 godkendt og offentliggjort.

- Budget 2019

Første budgetudkast for 2019 indsendes til provstiet
med få ændringer:
- Formål 3240 forhøjes til 17.000 kr.
- Formål 3301 sættes ned til 31.000 kr.
- Der budgetteres i 2019 med to udflugter, dels ÅbentHus udflugten og dels JHs menighedsudflugt.

- Ansøgning 3% puljemidler

- Der søges om 60.000 kr. til Greater Love, Henrik
formulerer ansøgning.
- Henrik forhører sig hos Valby-præster om der er
interesse for at lave et fælles projekt med foredrag om
”mediemod” og formulerer ansøgning, hvis der er
fælles interesse.
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- Deltagelse i budgetsamråd den 19. juni
2018

Herfra deltager Bent, Børge og Bodil.

6

Renovering af køkken

Tilbagemelding fra provstiudvalget på
menighedsrådets ansøgning om køkkenrenovering.
MR arbejder videre med projektet. Der følges op på
august-mødet.

7

Regler for udlejning af kirkens
menighedslokaler

Regler for lokaleleje justeres lidt. Bent og Bodil
formulerer og sender efterfølgende ud til MR til
orientering. Priserne forhøjes til det dobbelte for
endnu ikke aftale udlejninger. Depositum bibeholdes.

8

Genbrugsbutikken

Bent orienterede om tømning af butik. Der bliver brug
for hjælp til tømning flere dage. Der kommer mail
rundt.
Bodil kontakter ejer med henblik på aflevering
hvordan og hvornår.
MR bakker op om opfølgende sammenkomster for
medarbejdere i butikken.

9

EU’s persondataforordning

Bent orienterede om den nye persondataforordning.
MR følger Kirkeministeriets og Landsforenings
vejledninger.

10 Ansøgning Alphakursus

Det ansøgte beløb bevilges til opstart af Alphakursus
til efteråret.

11 Orienterings- og opstillingsmøde vedrørende Der skal igen i år vælges 9 personer til det nye
valg til menighedsråd
menighedsråd. Valgbestyrelsen planlægger.
12 Lukket punkt: Ansøgning fra privatperson

Der er ikke lovhjemmel til at støtte det ansøgte
formål. Alternative muligheder drøftet. Formanden
sørger for svar til ansøger.

13 Eventuelt

Initiativ om deltagelse i DHL-stafet den 28. august for
ansatte og menighedsrådsmedlemmer. – Tilsagn
sendes til Bodil snarest.

14 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 21.39

Underskrifter:
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Bent Struer Lind

Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Børge J. H. Christiansen

Tonny Gissel Jensen

Steen Asbjørn Nissen

Margit Nielsen

Carsten Andreasen

Lars Friberg

Irene Rønn Lind

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

