Dato: 14. maj 2019

Blad nr. 63

Formandens initialer: bsl

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

Ingen afbud

Ordstyrer: formanden

Dagsorden:
1

Indledning ved Børge Christiansen

---

2

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 11, det første punkt behandles efter pkt. 5.

3

Aktuelt fra formanden

Orientering fra provstiets formandsmøde 8. maj 2019:
- Præsentation af ny provstisekretær.
- Om konsekvenserne af den nye ferielov fra 2020 og
pensionsforpligtigelsen for tjenestemandsansatte
kirkefunktionærer fra og med 2021.
- Om budgetudmeldingerne til 2020.
- Gavepolitik.
- Erfagrupper for kontaktpersoner og evt. også
kirkeværger.
- Nye præster i Adventskirken og Valby Søndre.
Præstestilling opslås i Ålholm.
- Beredskabsplan – personalehåndbog.
- Næste formandsmøde 21.01.2020.
- Afsluttende regnskab for køkkenprojekt sendes til
PU.
- Ingen gudstjeneste i Ålholm 14.07.2019. I stedet
henvises til Vigerslev.

4

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

JH om: Fin forårsfest 11/5, flytter Samtale-Caféen til
tirsdag eftermiddag (modsat KirkeROD) efter
sommerferien og konfirmandundervisning til torsdag
eftermiddag. Planlægning af jule-skole-gudstjenester.
HL om: Afslutning af et godt Alphakursus,
Mediemod-foredrag i marts, div. påskegudstjenester,
Kulbane-projektet, ingen konfirmand-rollespil i 2019,
men igen i 2020.
IMKS om: KirkeROD fik alligevel ikke brug for
ekstra midler til mad i forbindelse med køkkenrenoveringen, den nye udgave af Højskolesangbogen
ønskes, men udsættes til 2020, hvor endnu en ny
udgave udkommer. Ingelise genvalgt som
medarbejderrepræsentant. Div. forespørgsler om
praktikanter. Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt
besøg i løbet af det næste år.
IN takker for opbakning til forårsfesten.
BKW om: Regnskab 2018 for Menighedsplejen og
basarkassen, samt afsluttende regnskab for
Genbrugsbutikken, kirkestatistik for 2018 og
Letlandssamvirket.
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5

Projekt Sogn

6

Økonomi
- Budgetopfølgning 2019, 1. kvartal

PU indstiller projektet (ansættelse af halvtids
lokalfinansieret præst) til igangsættelse for en 2-årig
periode finansieret af lokale midler. Formand og
kontaktperson udarbejder udkast til
stillingsbeskrivelse til annonce. Rundsendes til MR og
provsten for at få den endelige stillingsannonce
færdig. Kontaktperson og formand bemyndiges til at
færdigformulere og indsende til provsten efter rundsendelse pr. mail i MR.

Kvartalsrapport fremlagt og godkendt af MR.

- Budget 2020 udmelding om driftsramme fra Udmeldingen svarer til tidligere.
provstiudvalg
- Budget 2020 det videre arbejde

Første udkast til budget 2020 forberedes af økonomiudvalget. Projekt Sogn skal synliggøres i budgettet.
Ellers budgetteres i lighed med tidligere.

- Aktivitetsmidler (3%-puljen)

Beslutning om ansøgninger tages på juni-MR mødet.
Tænk over emner til næste møde. Midlerne er
fortrinsvis til samarbejdsprojekter i provstiet.

7

Ansøgning om støtte til Farsi-lejr sommer
2019

Ansøgningen honoreres med 5.000 kr.

8

Nadverpraksis – vin og druesaft og evt.
alternativt brød

MR godkender, der tilbydes både vin og/eller druesaft
i forbindelse med altergang. Det godkendes desuden,
at forsøge med andre former for brød.

9

Stående udvalg
- Kirkens sølvtøj

SU går videre med reparation af sølvtøjet incl. kalken,
der bruges til KirkeROD.

- Reparation af ovenlys i hall, status

Afventer den bygningskyndiges accept, før det
igangsættes. Kan forhåbentlig udføres umiddelbart
efter sommerferien.

- Kviste på 2. sal

SU bedes gå videre med projektbeskrivelse og
indhentning af tilbud på 3 kviste på 2. sal.

- Køkkenrenovering – afsluttende evaluering Resultatet er blevet godt og processen har været god.
- Ansøgning om tilladelse til at holde høns på MR godkender anmodning fra beboerne om at have et
Højbovej
mindre hønsehus på adressen. Dog ingen haner.
Beboerne vælger en ansvarlig for varetagelse af
opgaven med hønsene, incl. afvikling. Det er ikke et
krav at kommende beboere skal være ansvarlig for
høns.
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Steen undersøger, hvad det koster at skifte bund i
traileren.
10 Kordegnekontor åbningstid

Lukkedag om fredagen gøres permanent.

11 Personale
- Kirketjenerassistent (behandlet efter pkt. 5
på lukket møde)

Kirketjenermedhjælper SAW har opsagt sin stilling
med udgangen af maj. Ny medhjælper tilbydes
stillingen fra 1. juni 2019 i en individuel ansættelse
under 8 timer ugentligt i gennemsnit.

- Teenklub

Teenleder AHS er fratrådt med udgangen af marts.
Teenleder DS fratræder med udgangen af juni. Ny
teenleder SLN fortsætter klubben. Det forsøges at
finde endnu en teenleder.

- Vikarlønninger

Udkast til vikarlønninger vedtaget. Eneste rettelse:
Særlige konfirmationsgudstjenester aflønnes som
højmesser.

12 Valbybladet profilannoncer

MR godkender planen for fælles profilannoncer i
2019.

13 Projekt Greater Love

Orientering fra repræsentantskabsmødet. MR
godkender fortsat medlemskab af projektet.

14 Eventuelt

Intet.

15 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 22.06
Underskrifter:

Bent Struer Lind

Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Børge J. H. Christiansen

Steen Asbjørn Nissen

Ulla Gundersen

Lilian Holm Kofoed

Lars Friberg

Carsten Andreasen

Finn Thingvad

Jesper Lund Hougaard

Henrik Laursen

