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

Afbud: Lars F.

Ordstyrer: formanden

Dagsorden:
1

Indledning ved Henrik Laursen

---

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formanden

- Dette års provstidag udsættes til 2020.
- Regnskab 2017 er godkendt af provstiudvalget.
- Endnu ikke overført overskud til Greater Love.
- Merbevilling til mad til KirkeROD pga.
køkkenrenovering.
- Orientering om modtagelse af invitation til
generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder mv.
- Orientering om børnedag.

4

Aktuelt fra præster, kontaktperson/daglig
leder, personalets repræsentant og kordegn

Jesper om planlægning af skitur 1. februar for
konfirmander og andre interesserede i alle aldre.
Henrik om konfirmandspil om Paulus, konference om
Mediemod, særlige december-gudstjenester, julecafé,
EA-bedeuge, sæsonstart på div aktiviteter, gtj. med
konfirmander og ser frem mod Alphakursus.
Inger Margrethe: tak fra ansatte for julehilsner, travl
december, men gået godt, orientering om sygdom,
teenleder ASH flytter til foråret, konference om messy
church og indkaldelse til årligt obligatorisk
medarbejdermøde.
Bodil: udskiftning af pumpe i pumpebrønd omkring
jul. 2 bærbare pc’er og en KM pc er netop udskiftet.
Gamle pc’er kan gives væk, når de er tømt for data.
Invitation til biskoppens 60 års fødselsdag.

5

Anmodning om kirkerum som øvelokale

Der er ikke plads til udlån på et fast tidspunkt i ugens
løb. Et evt. flexibelt udlån skal godkendes af og
koordineres med organisten. Formanden følger op.

6

Menighedsplejens økonomi

Gennemgang af Menighedsplejens økonomi.
Fortsættelse af uddeling af julehjælp og økonomi
hertil tages på et kommende MR-møde.

7

Indsamlingsliste 2019

Indsamling foretages iht. udkast til indsamlingslisten.
Den runde indsamlingsbøsse bliver til permanent

Dato: 15. januar 2019

Blad nr. 59

Formandens initialer: bsl

indsamling til Menighedsplejen.
Som hovedregel samles ind i kurve. Præster og
kirkebetjening kan dog vælge at samle ind på anden
vis.
Godt med mere PR omkring indsamlingerne.
8

9

Økonomi
Budgetopfølgning 4. kvartal 2018

Profilannonce Valbybladet

10 Stående udvalg
- Priser på anlægsarbejder til budget 2020

- Nyt køkken

4. kvartalsrapport fremlagt.
Økonomiudvalget arbejder videre og fremlægger
færdigt regnskab på næste MR-møde.
Bodil og Maibritt deltager i annoncemøde 27. februar.
MR er villige til at afprøve profilannoncering, hvis
der i øvrigt er stemning for det.
Har nogen input eller kommentarer til
fællesannoncerne, sig det gerne til Bodil eller Maibritt
før mødet.

Kirkeværgen og Bodil indsender priser på ønsker til
anlægsarbejder i prioriteret orden:
1. Kviste 2. sal
2. Sokkelrenovering FL (alternativt som
vedligeholdelse over driften)
3. Nye borde og stole i menighedshuset
4. Udskiftning af gulve og malerarbejde FL
Steen orienterede om køkkenprojektet.
SU kommer med oplæg om kirkesølvet.

11 Menighedsmøde, tidspunkt og plan

Årets menighedsmøde planlægges afholdt efter
gudstjenesten 17. marts.

12 Menighedsrådsmødernes afvikling, herunder
årsplan 2019

Datoer for MR-møder vedtaget med to ændringer i
forhold til udkastet.
Der fortsættes med fri indledning.

13 Vedtagelse af forretningsorden for
menighedsrådet

Forretningsorden vedtaget uden ændringer.

14 Vedtagelse af vedtæger for stående udvalg,
kirkeværge, kontaktperson, kasserer og
regnskabsfører

Vedtægter for stående udvalg, kirkeværge og
regnskabsfører vedtaget uden ændringer.
Vedtægt for kontaktperson vedtaget med tilføjelsen:
Kontaktpersonen fungerer som daglig leder for
kirkens personale bortset fra præsterne.
Formand og kontaktperson kommer med udkast til
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arbejdsbeskrivelse for daglig leder.
Vedtægt for kasserer vedtaget med tilføjelse om, at
regnskabet fremlægges for MR i samarbejde med
regnskabsføreren.
15 Vedtagelse af regnskabsinstruks og
disponeringsinstruks

Regnskabsinstruks vedtaget med en enkelt justering.

16 Eventuelt

Trommesættet i kælderen sælges til højst-bydende til
fordel for Menighedsplejen.
Bodil går videre med det.

Disponeringsinstruks vedtaget, dog tilføjes ”daglig
leder” sammen med kontaktperson.

17 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 21.47
Underskrifter:

Bent Struer Lind

Børge J. H. Christiansen

Steen Asbjørn Nissen

Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Ulla Gundersen

Lilian Holm Kofoed

Lars Friberg

Carsten Andreasen

Finn Thingvad

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

