Risbjerg Kirke

Dato: 29. september 2016

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Indkaldelse til menighedsrådsmøde:
Torsdag den 29. september
Kl. 19.00
Mødet indledes med spisning kl.
18.15 i Pyramiden.
Fraværende med afbud:
Evt. stedfortrædere indkaldt:
Fraværende uden afbud:
Mødet påbegyndt kl.19.00
1.

2.

3.

4.

Meddelelser
a. Postliste, vedlagt
b. xx
c.
Meddelelser fra personalerepræsentant

MØF-lister
Fremlægges til behandling
Ajourført MØF-liste vedlagt
Budget 2017
Provstiet har udmeldt uændret
driftsramme i 2017.
Der er givet anlægsbevilling til:
 Ventilation =
900.000
 Vinduer sgn.gård = 220.000
 Opsparing sideskib= 63.000
 Opsparing udsmyk= 15.000
Der vedlægges:
Samlet budgetforslag
Budgetforslag fordelt formål
Regnskab 2015 fordelt formål
Kirkegårdens tal er endnu ikke
behandlet i bestyrelsen.
MR-mødets beslutninger indarbejdes i budget – der er til formel godkendelse på MR-mødet
i oktober.

Taget til efterretning

Intet

MØF listen blev revideret.
Den tilrettede MØFliste udsendes med referatet.

Budgettet blev rettet til.
Kassereren indarbejder rettelser og afleverer til endelig godkendelse på næste møde.

MR godkendte, at der udlånes op til kr. 700.000 til FKiH som
et kortvarigt lån til kirkegårdsmure på Hvidovre kirkegård.
Tilbagebetales inden årsskiftet.
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Formandens initialer:
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5.

Sognerejse
Drøftelse fra sidste MR-møde
forsættes.
Det er foreslået, at MR annulle- Godkendelsen af 10/8-2008 er hermed annulleret.
rer beslutning fra 10/8-2008 om
vedtægter for Kultur- og HøjModel 1 – 4 stemmer
skoleforening.
Model 2 – 8 stemmer
Model 3 – 1 stemme
Beslutning om fremtidige Sog- 3 stemte ikke
nerejser.
Sognerejsen gennemføres uden deltagelse af kirkens medBeslutningspapir med 3 mulig- arbejdere. Sognemedhjælperen deltager i planlægning.
heder er vedlagt.

6.

Sognemedhjælpertitel
Sognemedhjælperne ønsker
deres titel ændret til:
Kirkekulturmedarbejder.
Dette vil være i overensstemmelse med deres faglige organisation – og mange andre kirker.

Titlen ændres til Kirke- og Kulturmedarbejder.

7.

Konference om faldende
dåbstal.
Inger og Lisbeth orienterede fra konferencen – herunder fra
Deltagerne på konferencen ori- de forskellige workshop.
enterer
I det nye menighedsråd bør overvejes at udarbejde en pjece
fælles for hele provstiet – overvejelser omkring dåb.
En Vestegnsudgave af Gentoftepjecen.

8.

Teologisk Salon
Indbydelse til teologisk salon
den 2/11-2016 i Glostrup. Temaet er ateisternes propaganda.
Indbydelse er vedlagt.

9.

Arbejdsmiljø
Provstiudvalget har bedt MR
svare på en række spørgsmål
om mulig ekstern assistance til
hjælp med arbejdsmiljøspørgsmål.
Spørgsmål og til fra firma er
vedlagt.
Kontaktpersoner forventes at
afgive indstilling på mødet.

Opfordring til at deltage.

Kontaktpersonerne besvarer spørgsmålene i lyset af MR’s
drøftelse.

10. Syn af kirke og præsteboliger
Synsudskrift fra syn på kirken
Synsrapporterne for kirke, sognegård og 3 præsteboliger
er vedlagt
blev gennemgået.
Synsrapporterne er sendt til provstiet.

Risbjerg Kirke

Dato: 29. september 2016

Menighedsrådsmøde

Dagsorden
11. Lokal kirkeudvikling
Status
Desuden forslag om at menighedsmødet i foråret – ændres
til et selvstændigt møde, hvor
der tillige kan drøftes emner fra
projekt Lokal Kirkeudvikling
12. Menighedsrådsvalg
Status – og drøftelse af konstituerende møde i november
13. Anlægsarbejder
Status på anlægsarbejder
 CST anlæg styring varme/vent

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning
Der har været netværksmøde og evaluering af lytterunder.
Det næste halve år arbejdes med gudstjenester.
Forslaget om et selvstændigt møde omfattende det lovpligtige menighedsmøde og Lokal Kirkeudvikling blev godkendt

Afgående MR holder sidste møde 24/11-2016, kl. 17.00
Derefter spisning kl.18.30. Konstituerende møde nyt MR kl.
19.30.
Formøde til det konstituerende møde 17/11, kl. 19.00

Afventer nyt budget

 Omgivelser

Intet nyt

 IT- og AV udstyr

Fortsat problemer med kopimaskine

 Belysning

Intet nyt

 Fjernvarme pr. boliger

Afventer fjernvarme Kirkegade 12

 Foldedøre (kirke/sideskib)

Intet nyt

 Renovering tag/gavle

 Sideskib

Gavl nr. 1 er færdig.
Der er allerede søgt om tillægsbevilling på kr. 75.000 til gavl
nr. 2.
MR besluttede, at arbejdet med gavl. nr. 2 kan påbegyndes.
Projekteringen er anslået at ville koste

 Messehagel

Intet nyt

14. Orientering fra udvalg og
præster
 Præsterne
 Kontaktpersonerne

Konfirmandundervisning er i gang.
Lisbeth har været på Konfirmandevent på Frilandsmuseet
Rollespil afvikles 29. oktober – 428 deltagere.
Henrik fortsat sygemeldt

 Kirkeudvalget
 Præstegårdsudvalget
 Børn- og ungeudvalget

Har haft møde i dag.

 Hverdagskirken

Er ved at lave program for 1. halvår 2017.

 Udsmykningsudvalget

Møde aftales i løbet af aftenen

 Musikudvalget

Aftalt møde til 4. oktober

 Ad hoc-udvalg
 Kirkehøjskolen

Anja Andersen – 152 deltagere i Strandmarkskirken.
Er ved at planlægge Lutherfejring.
Rejseleder og Thomas får de 2 fripladser.
Lodtrækning om deltagere fra sognene.
Turen er uge 38 i 2017.
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 Skoletjenesten

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning
Intet nyt

 Folkekirkens kirkegårde
Intet nyt
Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde den 30/8 -2016 ligger
til gennemsyn på kirkekontoret.
 Provstiudvalget
Referat af provstiudvalgsmøder Provsteansættelsesproceduren er i gang.
den 17/8 + 7/9-2016 ligger til
gennemsyn på kirkekontoret.
15. Eventuelt
Takkekort fra Gunhild er modtaget
Næste års landemode er 29. oktober sammen med reformationsjubilæet.

Lukket møde
Hvidovre, den 29/9-2016

Inger Bidstrup

Børge Grøn-Iversen

Allan Dalkvist

Else Krabbe

Eva Hoffmann Randrup

Inge Glarø

Merete Mouritzen

Kirsten Kærgaard

Dorthe Ølgaard Lassen

Sonja Keller

Yvonne Juric

Flemming Cramer-Larsen

Annegrethe Brøgger Madsen

Lisbeth Munk Madsen

Nete Holm Andersen

Thomas Gylnæs Nielsen

