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

Afbud: Steen A. N., Børge J.H.C. og Irene R.L.

Ordstyrer: Carsten A.

Dagsorden:
1

Indledning ved Bent L.

Ud fra DDS 334.

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formanden

Orientering om
- Det ekstraordinære budgetsamråd 4. september.
- Lokaleudlån til NEFOS en sæson iht. beslutning på
sidste MR-møde.
- Orienterings- og opstillingsmødet 11. september.
- Prædikener kan nu aflyttes fra kirkens hjemmeside.
- Alterudsmykning ophængt som prøve indtil primo
oktober – kommer på dagsorden på næste MR-møde.

4

Aktuelt fra præster, kontaktpersoner,
personalets repræsentant og kordegn

Henrik om opstart af bibelgrupper, Alpha-kursus
udskudt til foråret, børneklubbens fremstød i august,
menighedsfællesskabets lejr, konfirmandopstart,
deltagelse i Valby Kulturdage, sidste gang med
Luthers Nøgle, migrantkirkernes domkirketræf,
konference om køn og kirke, planlægning af
Evangelisk Alliances Bedeuge i januar og
planlægning af foredrag med ”Mediemod”.
Jesper om alterudsmykning på prøve, forsøg med
udeladelse af kyrie og gloria ved gudstjenester
(hvilket MR tager til efterretning), gået tilbage til
papirprogrammer ved gudstjenester efter prøvetid
med udelukkende brug af projektor, deltagelse i
spændende kursus med emnet ”tilgivelse”,
konfirmadopstart og planlægning af
minikonfirmandforløb. MR godkender plakat på
kirkemur med invitation i forløbsperioden
– præsterne, Marianne, Lars og Ingelise udvælger
stedet til plakaten.
Inger Margrethe om teenklubben, Kulturfesten 11/8,
MUSamtaler, herfra viderebringes tak for kursusbevillinger fra ansatte og spørgsmål om at kende
menighedsrådsmedlemmer bedre. IM svarer løbende
på uopfordrede ansøgninger og
praktikantforespørgsler. Agnete tilbage som tjenestemedhjælp ved søndagsgudstjenester fra 1. oktober.
Bodil: Iflg. Valbybladet er et nyt plejecenter tæt på
kirken: Huset William under opbygning.
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5

Økonomi
- Behandling af revisionsprotokollat for
regnskab 2017

Menighedsrådet tager revisionsprotokollatet til
efterretning. Menighedsplejens regnskab vedhæftes
fremover kirkekassens årsregnskab.

- Endelig ligning for budget 2019

Endelig udmelding modtaget, herunder bevilling af
midler til PR-skærme udendørs/digitale. SU bedes
arbejde videre med forslag til PR-skærmene.

- Ansøgninger (fra sognemedhjælpere)

Ansøgning fra Marianne om ekstra til Åbent Hus.
Åbent Hus kaffekasse afvikles og overføres til
kirkeregnskabet. Herefter indgår kaffepenge i
kirkeregnskabet. Det overførte beløb dækker ekstraudgifterne.
Forespørgsel fra sognemedhjælperne ang. sommerfest
og nabokulturfest. Budgetteres med 40.000 kr. i 2019.
Ansøgning om midler til KirkeROD. Der afsættes
30.000 kr. på budget 2019.

- Budget 2019

Drøftelse af forskellige konti.
Der kun med én udflugt, nemlig sommerudflugten.
Overskydende midler afsættes i pulje på kto. 3341,
som ændres til ”Nye tiltag”.
Afstemning om ændring af fordeling af
konfirmandmidler, så det kommer til at afspejle antal
konfirmander.
For stemte: Bent, Carsten, Henrik, Inger Margrethe,
Lars og Margit.
Imod stemte: Jesper.
Blank stemte: Tonny.
Samlet konfirmandkonto for 2019: 20.000 kr. (til
fordeling). – Bent og Bodil kommer med udkast til
fordelingsnøgle.

6

Stående udvalg
- Opfølgning på kirkeSYN 25. september
2018

Orientering om dagens SYN. Renskrift sendes til
provsti og MR.

- Nye kviste på 2. sal

Synsudsat i dag.

- Renovering af køkken, status og videre
forløb

Afventer skriftligt svar fra provstiet, hvorefter SU kan
planlægge igangsættelse.

- Status på og prioritering af vedligeholdelser Reparation af ovenlys i hall skal foretages snarest,
helst i år. SU arbejder med at indhente fornyede tilbud
og igangsætter i år iflg. aftale med formanden.
Provstiet søges evt. om tilskud til projektet.
Prioritering af vedligeholdelser tages op igen på næste
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MR-møde.
7

Global Leader Summit 26.-27. oktober 2018

9 tilmeldte indtil videre, dvs. der er endnu en ledig
plads.

8

Nytårsarrangement for menighedsråd og
ansatte

Børge og Inger Margrethe planlægger nytårskur og
kommer med udkast til dato.

9

Eventuelt

Forslag om at abonnere på Kristeligt Dagblads nye
digitale fagmedie. – Tages på kommende MR-møde.
Nuværende haveborde er slidt op og skal køres på
genbrugspladsen.
Kirkens trailer trænger til et eftersyn.

10 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 22.03
Underskrifter:

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

