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

Afbud: Jesper L. Hougaard

Ordstyrer: Formanden

Dagsorden:
1

Indledning ved Tonny Gissel Jensen

Ud fra den Augsburgske Bekendelse, art. 20

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formanden

4

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
personalets repræsentant og kordegn

-

Genbrugsbutikken er lukket, arrangement for
frivillige afholdt og butikken afleveret uden
anmærkninger. – Tak til alle, der har hjulpet i
butik og med afvikling.

-

Kursusbevilling til JH i september.

Henrik: Om kirkeRODs opstart, sommerhygge i
vængerne i løbet af sommeren, sommer-åbent hus og
-have, opstart af åbne bibel-studiegrupper og
kommende alpha-kursus, samt menighedsfællesskab,
Valby Kulturdage og Luthers Nøgle.
Fra Jesper (oplæst af formand) om:
- Sommerens små Åbent Hus-udflugter var en succes.
- JH er af provsten blevet bedt om at aflaste Valby
Søndre Sogn med ca. 2 bisættelser pr. måned indtil
videre.
- Ikke nyt om minikonfirmandforløb.
- Forsøg med at undlade Kyrie- og gloria ved gudstjenester - kommer på kommende MR-møde.
- Brug af slides kontra papirprogrammer ved
gudstjenester vurderes på kommende personalemøde.
- Desuden mail om forslag til alterudsmykning.
Inger Margrethe om personalets ferieafvikling,
barselsgave til kirkekorsanger og vellykket Kulturdag.
Bodil om tur til Letland.

5

Økonomi
- Budgetopfølgning 2018, 2. kvartal

Kvartalsrapport og budgetopfølgning fremlagt og
godkendt. Der kan stadig ske omposteringer i lønnen
pga. nyt lønsystem. Kvartalsrapport taget til
efterretning.

- Årsregnskab 2017 redegørelse for frie
midler

Redegørelse for frie midler indsendes til provstiet.
Bodil indsender.

- Ansøgning 3% puljemidler

Der ansøges om midler til Projekt Greater Love og
foredrag om ”Mediemod” i samarbejde med andre
sogne. Bodil indsender.

Dato: 22. august 2018

Blad nr. 46

Formandens initialer: bsl

- Deltagelse i X-traordinært samråd den 4.
september 2018

Bent, Henrik og Bodil deltager i samrådet. – Flere kan
evt. deltage.

6

Henvendelse fra Netværk for
Selvmordsramte (NEFOS) om lån af lokaler

Menighedsrådet er indstillet på en prøveperiode på et
forløb med lokalelån. Bent udfærdiger svar.

7

Stående udvalg
- Renovering af køkken
Steen deltog ikke i beslutning ang. køkken
pga. inhabilitet

Steen fremlagde fornyet tilbud og forlod herefter
mødelokalet.
MR besluttede enstemmingt at igangsætte renovering
af køkkenet iht. det fornyede tilbud, der svarer til
ønsker og overholder budgettet. Formanden orienterer
provsten før igangsættelse.

- Skabe i kælder

Der forelå tilbud på skabe til kælderen. Kirkeværgen
foretager pristjek. SU bedes udarbejde en prioriteret
liste over ventende vedligeholdelser/anskaffelser til
næste MR-møde.

- Ombygning på 2. sal

Forhåndsansøgning sendes til provstiet om midler fra
dispotionsbeløbet til kviste på 2. sal. Steen arbejder på
at finde overslagspris. Ansøgningen skal sendes i
næste uge.

- Adventskrans

Adventskrans ophænges i korbuens højre side. Der
stilles kun et juletræ i kirkens venstre side.
– Evalueres efter nytår.

- KirkeSYN 25. september 2018

HUSK kirkeSYN 25. september kl. 15.30.
JH foreslår alterudsmykning på prøve. MR godkender
en prøveperiode. Der søges dog ikke om midler til
alterudsmykningen pt.

8

Folkekirkens Migrantsamarbejde i
Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Drøftelse af skrivelser omkring Folkekirkens
Migrantsamarbejde. Henrik forfatter skrivelse til
provstiet fra MR i samarbejde med formanden.

9

Global Leader Summit 26.-27. oktober 2018

Der er forhåndsreserveret 10 billetter. MRmedlemmer, frivillige ledere og ansatte, der ønsker at
deltage bedes tilmelde sig til Bodil senest 20.
september. Ansattes deltagelse foregår på samme
vilkår som sidste år.

10 Valg til menighedsråd – kort orientering ved
valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen har holdt møde og afvikler
orienterings- og opstillingsmødet forskriftsmæssigt.
Mødereferatet indføres i protokollen og udsendes til
MR.
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11 Offentliggørelse af prædikener på kirkens
hjemmeside

MR tilslutter sig et tidligere MRs beslutning om at
offentliggøre søndagsprædikener på kirkens
hjemmeside. Der bevilges timer til det tekniske med
opgaven.

12 Rapport om ”Folkekirkens liturgi mellem
frihed og autorisationen”

Kort drøftelse af rapporten, som MR gerne arbejder
videre med.

13 Eventuelt

Alle artikler fra den Augsburgske Bekendelse er
opbrugt mht. indledninger.
Dvs. der ikke længere er faste rammer for MRindledninger.

14 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 22.05
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