Risbjerg Kirke

Dato: 25. august 2016

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Indkaldelse til menighedsrådsmøde:
Torsdag den 25. august
Kl. 19.00
Mødet indledes med spisning kl.
18.15 i Pyramiden.
Fraværende med afbud:
Lisbeth Munk Madsen og Yvonne
Juric.
Evt. stedfortrædere indkaldt:
Fraværende uden afbud:
Mødet påbegyndt kl.19.00
1.

2.

3.

4.

5.

Meddelelser
a. Postliste, vedlagt
Taget til efterretning
b. Provstestilling er opslået 9.
til 29. august.
c. Missionsprojekt i Sthens
Kirke 4. september Indbydelse vedlagt
Meddelelser fra personalere- Personalet oplyser at arbejdet med kopimaskinen er meget
præsentant
tungt og tager meget lang tid.
MR drøfter overvejelser om at fjerne koderne – i hvert fald på
forsøgsbasis. MR beslutter at fjerne koderne foreløbig 6 måneder.
BluePrint bedes sikre, at der printes omgående fra computerne.
Kvartalsrapport pr. 30. juni
Fremlægges til behandling
Taget til efterretning
Kvartalsrapport for første halvår
er vedlagt
Årsregnskab 2015
Revisionsprotokollat fremlægTaget til efterretning
ges til behandling.
Forespørgslen på side 64 bekræftes positivt af menighedsProtokollatet er vedlagt
rådet

Stiftsinitiativprisen
Det foreslås, at aktiviteten
”Middag for 2”
indstilles til stiftsinitiativprisen.
Thomas opfordres til at udarbejde indstilling (sammen med

Der udarbejdes en indstilling der sendes til stiftet.
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Avedøre)
6.

7.

8.

9.

Dåbsoplæring
a. Kampagne om dåbsoplæring. Omtale vedlagt
b. Dåbskonference 17. september. Program vedlagt.
KORT Tilmeldingsfrist 15/8

Eventuel egen tilmelding på
www.roskildestift.dk/daabskonference
Betaling - sognekode = 7143
eller kontakt Allan hvis man vil med

Landemode 1. oktober
Beslutning om deltagelse
Indbydelse er vedlagt
Sognerejse
Af resursemæssige grunde er
det foreslået, at sognemedhjælperen ikke fremover deltager i planlægning og afvikling af
Kultur- og Højskoleforeningens
Sognerejse.
Vedtægter for foreningen er
vedlagt.
Vedtægterne blev godkendt af
menighedsrådet 10/8-2008.
Lokal kirkeudvikling
Status

Nogen meldte sig nu – øvrige kan melde sig til kordegnen
senest 20. september.
Fælles transport

Inger og Lisbeth deltager

Synspunkter blev fremført – især ønsket om at fortsætte
sognerejsen – med deltagelse af sognemedhjælperen.
Punktet fortsættes under lukket møde.
Punktet tages op på næste MR-møde.
Foreningens fremtid bør overvejes.

Netværksmøde i Risbjerg kirke den 27. august.
I foråret har været samtalerunder med konfirmandforældre
og dåbsforældre.
Ved sommerskruen blev også uddelt materiale.
Nogen få reagerede positivt.
Arbejdsgruppen arbejder videre.
Afholdelse af menighedsmøde overvejes.

10. Menighedsrådsvalg
Orienterings- og Opstillingsmø- Der er pt. 6 nye der har meldt sig til MR.
de den 13. september
11. Arrangement 13. november
Kultur på Tværs i uge 35.
Klokken 16.00
Med de norske strikkeguruer med deres foredrag.
Arrangement i samarbejde med kommunen.
Sideskib og kirkerum.
Godkendt
12. Anlægsarbejder
Status på anlægsarbejder
1. fase slut – afventer økonomi
 CST anlæg styring varme/vent
 Omgivelser

Det fungerer

 IT- og AV udstyr

Intet nyt.

 Belysning

Intet nyt

 Fjernvarme pr. boliger

Risbjergvejs installation undersøges nærmere - Ejner Larsen
er inde over sagen.

 Foldedøre (kirke/sideskib)
Udvalgets indstilling om valg af
foldedøre fremlægges til god-

Udvalget indstiller, at der anvendes ”Mobilvægge”
Udbudsmateriale er under udarbejdelse
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kendelse
 Renovering tag/gavle
Forventet opstart med den sydlige gavl den 5. september
 Sideskib
Arkitekt Kristina Kluge er nu tilknyttet projektet – efter aftale
med Ejner Larsen.
 Messehagel
Referat fra møde med Selskabet for Kirkelig Kunst er vedlagt
13. Orientering fra udvalg og
præster
 Præsterne

Stillads er opsat.

Er i gang.

Meget seriøst indspark.
Udsmykningsudvalget bedes komme med indstilling til videre
arbejde.

 Kontaktpersonerne

Lige om lidt kommer masser af konfirmander – i alt ca. 100
Nete på kursus sidst i oktober.
APV er udarbejdet

 Kirkeudvalget

Intet nyt

 Præstegårdsudvalget

Radonudbedring i gang Idrætsvej

 Børn- og ungeudvalget
 Hverdagskirken
 Udsmykningsudvalget
 Musikudvalget

Zoia præsenterede koncerter.

 Ad hoc-udvalg
 Kirkehøjskolen
 Skoletjenesten

Folder for efterårets program uddelt.
Der arbejdes med Lutherrejsen
Program uddelt

 Folkekirkens kirkegårde
Arbejdet omkring mure ved Hvidovre kgd. er i gang.
Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde den 20/6 -2016 ligger
til gennemsyn på kirkekontoret.
 Provstiudvalget
Referat af provstiudvalgsmøde
den 14/6 -2016 ligger til gennemsyn på kirkekontoret.

Budgetsamråd 1. september

14. Eventuelt
Gunhild er blevet gift – Tillykke.
Dmitri har fået en søn - Tillykke
Dorthe har haft 50 års fødselsdag – Tillykke
Flemming hilste fra Børnehjælpsdagen
Modtaget takkekort fra Børge.

