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

Afbud fra Børge J. H. Christiansen

Ordstyrer: formanden

Dagsorden:
1

Indledning ved Carsten Andreasen

---

2

Godkendelse af dagsorden

To ansøgninger modtaget efter udsendelse af
dagsorden:
- Ansøgning om yderligere 1.000 kr. til frivilligfest
9. marts. Godkendt af formanden.
- Ansøgning fra KFS om tilskud til fremstød
”STORY” – tages som pkt. 14A.

3

Nadveren – Folkekirkens liturgiarbejde

Drøftelse af oplæg om nadver. Der udarbejdes
resumé.

4

Aktuelt fra formanden

Orientering fra MR-formandsmøde i provstiet 21.
januar 2020:
- Provstiudvalget (PU) ønsker at styrke den valgte
kirkeværge funktion via kirkens bygningssagkyndige.
- PU ønsker at etablere erfa-grupper for fx
kontaktpersoner, kirkeværger, daglige ledere og evt.
MR-formænd.
- Provsten vil tilbyde kursus for nye menighedsråd i
foråret 2021 (primært nyvalgte).
- Provstidag, lørdag 14. marts 2020 med emnet
”gudstjenesten til eftersyn”, tilmelding til
kordegnekontoret senest torsdag 27. februar.
- Har bevilget indkøb af op til 100 stk. ”100 Salmer:
Et salmebogstillæg” i 2019.

5

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

Jesper:
- Opfordrer til indkøb af flere ”100 Salmer: Et
salmebogstillæg”.
- Planlægning af skærtorsdagsgudstjeneste.
Henrik:
- Tak for ekstra bidrag til Greater Love i 2019.
- Om institutionsbesøg.
- Om ”De ni Læsninger” og Kyndelmisse.
- Om EA bedeuge i uge 2.
- Rejsegilde i Lanternen i Kulbanekvarteret.
- Vandring i Kulbanekvarteret 29. februar.
- Gudstjeneste sammen med konfirmanderne.
- Alphakursus begynder 20. februar.
- Mangler frivillige til madhjælp.
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Inger Margrethe:
- Uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet 9. januar. Ingen
bemærkninger, dog mundtlig bemærkning om
udskiftning af:
- Møblement i menighedssalen.
- Katafalk bør kunne hæves/sænkes.
- Ved behov EM fang over opvaskemaskine.
- Evt. alarm ved EM fang over komfur.
- Fin nytårskur 14. januar.
- Årligt obligatorisk medarbejdermøde afholdt 15.
januar. Ingelise genvalgt som personalets
repræsentant.
Bodil:
Henvendelse fra Danske Bank om indhentning af
legimitation for alle MR-medlemmer, samt
indsendelse af regnskab og budget mv.
6

Projekt Sogn – kort gensidig orientering

Johan orienterede om de første uger, som primært er
brugt på at lære kirken, aktiviteter og mennesker at
kende. Orienterede desuden om planlagte møder,
tiltag og idéer.
Kort drøftelse.

7

Forårsfest 17. maj 2020

MR godkender, at gudstjenesten 17. maj afholdes kl.
11.00 udendørs. Dog indenfor i tilfælde af dårligt vejr.
Jesper søger tillige biskoppen. Desuden søges politiet.

8

Personale – justering af satser for
organistvikarer

MR godkender nye satser for organistvikarer iht.
fremlagt forslag.
MR godkender, at der som alternativ kan hyres en
pianist i stedet for en organistvikar.

9

Økonomi – opfølgning på regnskab 2019

Der forventes pænt overskud på regnskab 2019. MR
beslutter at reservere overskud til nødvendige
vedligeholdelser, som SU prioriterer.

10 Bofællesskabet Højbovej

MR godkender HØ-udvalgets indstilling til justerede
udlejningsregler.

11 Folkekirkens Nødhjælp - Sogneindsamling

Folkekirkens Nødhjælp er velkomne til at låne lokaler
til brug for Sogneindsamling , søndag 8. marts 2020.
Bent svarer.

12 Profilannoncer I Valbybladet

MR bakker op om profilannoncer, hvis øvrige Valbykirker også gør.

Dato: 28. januar 2020

Blad nr. 81

Formandens initialer: bsl

13 Valg til menighedsråd 2020

MR søger ikke dispensation mht. valgperiode. Dvs.
Vigerslev Sogn går tilbage til den normale 4-årige
valgperiode.
12. maj afholdes orienteringsmøde om valg og som
årets menighedsmøde.
15. september afholdes valget iht. ny valgordning.

14 Stående udvalg – kort orientering

14A Ansøgning fra KFS om tilskud til fremstød
”STORY”
15 Eventuelt

Orientering om igangværende projekter og
vedligeholdelser.
Støttes med 5.000 kr.
Årsplan sendes med referatet ud.

16 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 21.58
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