Risbjerg Kirke

Dato: 24. november 2016

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Indkaldelse til menighedsrådsmøde:
Torsdag den 24. november
Kl. 17.00
Mødet afsluttes med spisning kl.
18.30 i Pyramiden – sammen med
det nye menighedsråd.
Fraværende med afbud:

Evt. stedfortrædere indkaldt:
Zoia Svideniouk
Fraværende uden afbud:
1.

2.

3.

4.

Meddelelser
a. Postliste, vedlagt
b. Gennemførte synsforretninger 2016 er godkendt af
PU.
c. Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 183.914 til
Radon er godkendt af PU
– og er udbetalt.
d. Alarmen udskiftes fredag
Alarmen har uændret kode. Der kan aktiveres en overfaldsden 18. november.
alarm via fjernbetjeningen. Der tilkøbes abonnement på følere 4 ekstra døre.
e. Der har været brandsyn 8. Til el-attesten udestår nogle mindre tilretninger af installationovember – der blev efter- ner.
lyst en el-attest, der er på
vej.
f. x
g.
Meddelelser fra personalere- Intet
præsentant

Folkekirkens Nødhjælp
Der skal findes en ny indsamlingsleder til den 12. marts

Årsregnskab 2015
Provstiudvalget har godkendt
årsregnskab 2015 – uden bemærkninger.

Vikarierende indsamlingsleder bliver Allan Dalkvist

Taget til efterretning
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5.

Personaleforhold
Kristian har opsagt sin stilling
Taget til efterretning.
som korsanger til fratræden 30. De 2 ledige kor-stillinger er ved at blive opslået
november 2016

6.

Personaleforhold
Stillingen som Kirke- og kulturmedarbejder vil blive opslået
ca. 15. december med ansøgningsfrist 8. januar

Anlægsarbejder
Status på anlægsarbejder
• Foldedøre (kirke/sideskib)
Projektet har været i udbud og
er klar til at blive sendt til provstiudvalget – med henblik på
iværksættelse.
Budgetter og ansøgning er vedlagt.
Fremlægges til godkendelse og
stillingtagen til merudgiften på
kr. 66.707.
8. Orientering fra udvalg og
præster
• Generel nødvendig orientering

Samtaler forventes 23. januar.

7.

.
Finansiering godkendt således at merudgiften afholdes af
driftsrammen med forbehold for at det kan holdes indenfor
driftsrammen.
Bestilles når PU har godkendt.

Der sendes snart ca. kr. 8.000 fra indsamlede kollekter.
Der er modtaget tilbud på istandsættelse af 2 messehagler.
Behandles i MR i det nye år.

• Folkekirkens kirkegårde
Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde den 23/11-2016 ligger til gennemsyn på kirkekontoret.

Den 4. januar er der konstituerende møde i den nye kirkegårdsbestyrelse.
3 store træer på Hvidovre kirkegård er blevet vurderet. En
del af det ene skal beskæres kraftigt – ud mod Hvidovrevej

• Provstiudvalget
Referat af provstiudvalgsmøde
den 2/11-2016 ligger til gennemsyn på kirkekontoret.

Taget til efterretning

9.

Vandskade Kirkegade 12
Finansiering

Forsikringsenheden har meddelt at vandskaden ikke er erstatningsdækket.
MR ansøger om et stiftsmiddellån på omkring 750.000 således at arbejdet kan udføres.
Herudover forsøges forsikringsafgørelsen ændret.
Arbejdet iværksættes snarest muligt.

10. Eventuelt

Klinker til teknik-rummet ligger nu som eksempler.

Hvidovre, den 24. november 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
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Lisbeth Munk Madsen

Nete Holm Andersen

Thomas Gylnæs Nielsen

