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

Afbud fra Jesper Hougaard (ferie)

Ordstyrer: formanden

Dagsorden:
1

Indledning ved Bent Struer Lind

---

2

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
Punkt 5a tilføjes: Hvornår holdes næste MR-møde?

3

Kort status på den aktuelle situation fra
rådets medlemmer

Bent:
Stor tak for alle de initiativer, der er taget efter
nedlunkningen både med videoer, Facebook-opslag
og andre initiativer.
Valg-orienteringsmødet 12/5 er rykket til 9/6 (incl.
årets menighedsmøde).
Sagt god for søndagsskoledag 03.10.2020 så dagen er
lukket for kirkelige handlinger.
Orientering om indkomne ansøgninger.
Inger Margrethe:
Orientering om kontakt til personalet i denne tid.
Orientering om leder-situationen i Between.
Carsten:
Orientering om afslutning af regnskab 2019.
Steen:
Maling af kældernedgang på Flidsagervej er næsten
færdig. Projektet udviklede sig med ny belysning,
sikring af trappe mv.
Udskiftning af opvasker og køleskab på Højbovej.
Desuden udskiftning af stolper på terrasse på
Højbovej. Har fået tilbud på reparation af garagen på
Højbovej.
Det nye køkkenbord i menighedshuset er ankommet.
Kvistprojektet på 2. sal er godkendt foreløbigt af
Provstiet, så bygningsrådgiveren kan gå videre med
indhentning af tilbud mv., som kan indsendes til
endelig godkendelse.
Elevatoren har været repareret, da den pludselig ikke
virkede. Det blev en bekostelig udgift med besked
om, at elevatoren formentlig skal moderniseres.
Henrik:
8 højmesser og mange andre aktiviteter er aflyst i
kirken indtil nu pga. corona. Mange har bidraget med
videoer og andre alternative aktiviteter i tiden efter
nedlukningen.
Har ringet til mange i menigheden, ligesom flere
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andre har.
Konfirmationsgudstjenester udskudt til 20/6, 28/6 og
29/8 alt efter myndighedernes udmeldinger der.
Alpha-kurset er afbrudt og udvalget har kontakt til
kursusdeltagerne.
Johan:
Har bl.a. stået for at booste Facebook-opslag.
Desuden runde med generel orientering.
4

Live transmission af gudstjenester og
eventuelle andre tiltag

De næste planlagte højmesser er aflyst i kirken og
ingen kender tiden efter 10. maj.
Drøftelse af, hvad MR ønsker med de kommende sønog helligdages aflyste gudstjenester.
MRs plan for søndagsgudstjnester den kommende tid:
Fint med små videoer med præste-indslag og meget
gerne med en syng-med-salme eller to. MR er
tilfredse med kvaliteten, der har været lagt op på
Facebook indtil nu. Johan sender mails rundt og
forsøger at koordinere med præster og organist.
Lars er tekniker.
MR ønsker videoerne gøres let tilgængelige fra
kirkens hjemmeside. Bodil undersøger mulighed med
direkte adgang fra forsiden af hjemmesiden.
Øvrige initiativer med opslag på Facebook mv. er
meget velkomne.

5

Godkendelse af regnskab 2019

5a Hvornår holdes næste MR-møde?

6

Eventuelt

Regnskabet godkendt som afleveret den 16.04.2020
kl. 20:46
MR-mødet 21.04.2020 aflyses.
Nyt MR-møde: 12.05.2020 kl. 18.30 (enten i kirkens
lokaler eller via Skype).
Profil-valgannonce sammen med øvrige Valbykirker
sættes i Valbybladet 19. maj 2020.
Henrik orienterede om konfirmandrollespil.

7

Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 21.05
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