Dato: 27. februar 2019

Blad nr. 61

Formandens initialer: bsl

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

Ingen afbud

Ordstyrer: formanden

Dagsorden:
1

Indledning ved Jesper Lund Hougaard

---

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Lukket punkt
Projekt Sogn forslag til ny aktivitet
Ingelise og Bodil deltog ikke under drøftelse
og beslutning af dette punkt

Et enigt menighedsråd besluttede at arbejde videre
med Projekt Sogn, der tager sigte på ansættelse af en
lokalfinansieret deltidsansat præst i en 4-årig periode.
Med projektet ønsker menighedsrådet at opprioritere
et opsøgende, dialogskabende og diakonalt arbejde i
Vigerslev Sogn.

Økonomi
- Fremlæggelse og godkendelse af
Regnskab 2018

Regnskab 2018 fremlagt og godkendt som afleveret
den 27.02.2019 kl. 20.45.

5

Intet punkt (kaffepause)

---

6

Aktuelt fra formanden

Deltog i Domkirken i anledning af biskoppens 60 års
fødselsdag.
MR har modtaget pamfletten ”Et bud på fremtidens
folkekirke”, som kan lånes.
Bevilget ny arbejdsmobiltelefon til JH, da den
tidligere er udtjent.

7

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

Henrik om:
Kommet godt fra start i Menighedsfællesskabet.
Deltagelse i Messy-church konference i januar
sammen med flere herfra.
Kyndelmisse gudstjeneste 31. januar.
Projekt ”læs en bog”.
Børnedag med DFS i Vigerslev.
Foreslår at debattere ”Et bud på fremtidens
folkekirke”.
Alphakursus begynder 28/2.
Askeonsdags gudstjeneste 6/3.

4

Jesper om:
Fastelavnsgudstjeneste på søndag.
Salmemaraton fortsættes med tillægget 100 salmer,
begynder i marts og forløber ca. halvandet år.
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Menighedsplejen holder generalforsamling 7/3. Alle
er velkomne.
Inger Margrethe om:
Tak fra DFS for samarbejdet omkring børnedagen.
Årligt obligatorisk medarbejdermøde 7/3, hvor øvrige
MR-medlemmer også er velkomne.
Bodil om:
Invitation til frivilligfest 23/3. Tilmeldingsfrist 15/3.
Orientering fra annoncemøde 27/2 om bl.a.
profilannoncering i Valbybladet. Profilannoncering
begynder med en fælles påske profilannonce.
8

9

Stående udvalg
- Fibernet i præsteboliger og kirken

MR beslutter at tilmelde de to præsteboliger og kirken
til af få etableret fibernet iht. modtaget tilbud.

- El-klaverets fremtid

El-klaveret er udtjent og afhændes.

- Orientering fra udvalget

Reparation af ovenlys i hall næsten på vej.
Køkken er godt på vej og kan forventeligt tages i brug
omkring 10. marts.

Projektet Story 2019 – ansøgning om støtte

Projektet støttes med 5.000 kr.

10 Planlægning af menighedsmøde 27. marts

Formanden har fået forfald. Næstformanden tager
over. Desuden deltager kirkeværge, personalekontakt,
regnskabsfører, kirketjener og gerne alle andre.
Der bestilles sandwich til frokost.

11 Eventuelt

Intet.

12 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 21.58
Underskrifter:
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