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Menighedsrådsmøde

Afbud fra Jesper H. (ferie).
Ulla G. ikke til stede.

Ingelise N. deltog som personalet
repræsentant, Bodil W. som sekretær
Ordstyrer: formanden
Dagsorden:
1

Indledning ved Lars Friberg

---

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formanden

- Sagt god for at lukke for kirkelige handlinger
lørdage 21/3-2020 og 5/6-2021 pga. kirkelige
heldagsarrangementer.
- Udlån af trailer til drengelejr i sommerferien.
- Orientering fra budgetsamrådet 26/6-2019.
- Aflyste gudstjeneste sidst i juni med henvisning til
Aalholm kirke.

4

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

Henrik orienterede om:
- Tak for opmærksomhed i forbindelse med
sølvbryllup.
- Planlægger Alphakursus igen til foråret.
- 12 aftener med sommersjov i Vængerne.
- 3 x sommer-åbent-hus og have i præsteboligen.
- Kulturfest i Kulbanekvarteret.
- Deltager på temadag på institution i sognet.
- Valby Kulturdage sidste weekend i august.
- Høstgudstjeneste 22. september for alle aldre i stedet
for Søndags-KirkeROD.
Inger Margrethe orienterede om:
- Ferieafvikling og personalerelaterede forhold.
- Teenklubben flytter mødeaften fra mandag til tirsdag
som forsøg indtil videre.
Bodil orienterede om:
- Takkehilsner.
- Kirkeministeriets omlægning af betaling for ITydelser.
- Mulighed for sikre forsendelser fra kirkens
hjemmeside.
- Besøg fra Letland 9.-12. august.

5

Projekt Sogn

Stillingsopslag for 50% overenskomstansat
sognepræst i Vigerslev Kirke opslås 10.09.2019 med
ansøgningsfrist 30.09.2019.
Forskellige kristne organisationer kontaktes og gøres
opmærksom på opslaget.
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Miniopslag (mindre end det foreslåede) indrykkes i
IMpuls, Tro og Mission, Udfordringen, KD og evt.
Oasemagasinet. Kontaktperson udarbejder udkast til
miniannonce sammen med formand.
6

Økonomi
- Kvartalsrapport 2. kvartal (regnskab 2019)

- Ekstraordinært budgetsamråd den 3.
september 2019

7

Stående udvalg
- Hjertestarter

Menighedsrådet tager kvartalsrapporten til
efterretning og den sendes til provstiet.
Projekt køkken er afsluttet med godt resultat.
Regnskab herfor sendes til provstiet.
Deltagere i budgetsamråd 3/9 i Vigerslev Kirke:
Næstformanden, Henrik og Bodil. – Flere er
velkomne.

Hjertestarteren er stjålet. MR beslutter at indkøbe en
ny og giver det endnu en chance udendørs. Den
ophænges i vindfanget i det videoovervågede område.

- KirkeSYN 24. september 2019

MR har umiddelbart ikke nye ønsker om
anlægsarbejder.

- Kort orientering

SU følger op på problemer med kloakafløb.

8

Ansøgning fra Kristeligt Forbund for
Studerende om støtte til projekt blandt
internationale studerende

MR vurderer ikke at kunne støtte projektet af midler
fra kirkekassen. Henrik sender afslag.

9

Ansøgning om støtte til deltagelse i
Alphakonference i London

MR bevilger 20.000 kr. til formålet.

10 Genudpegning/genautorisation af personer på MR bemyndiger kordegn BKW til at genautorisere
Kirkenettet
hidtil autoriserede personer, som har tjenestligt behov
for at have adgang til Kirkenettets lønsystem og
dataarkiv.
11 Det liturgiske debatmateriale

MR sætter over en periode tid af på
menighedsrådsmøder til debat om det udgivne
liturgiske debatmateriale. Materialet udsendes
elektronisk til MR.

12 Løn- og ansættelsesforhold for
kirkekorsangerne og lovsangslederen

MR beslutter at kirkekorsangerne får løn under
sygdom iht. forelagt oplæg.

(Lukket punkt)
Bodil og Ingelise deltog ikke i pkt. 12

Henrik forlod mødet pga. inhabilitet under resten af
punkt 12.
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MR beslutter at tilbyde ML aflønning for aktiviteten
som lovsangsleder svarende til sats for
kirkekorsanger.
13 Eventuelt

Henrik: Hilsen fra bosted i sognet.
Børge: Orientering om Projekt Kostbarn.

14 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 21.43
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