Risbjerg Kirke

Dato: 27. april 2017

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Indkaldelse til menighedsrådsmøde:
Torsdag den 27. april 2017
Kl. 17.00
Mødet indledes med præsentation
af sideskibsprojektet.
Derefter spisning ca. kl. 18.30 –
smørrebrød..
Fraværende med afbud:
Thomas Gylnæs Nielsen, Anja Friis,
Pia Lewinsky
Evt. stedfortrædere indkaldt:
Fraværende uden afbud:
Mødet påbegyndes ca. kl.19.00
Præsentation af sideskibsprojekt
Arkitekt Kristina Kluge, Ingeniø- Præsentationen gennemført.
rerne Ejner Larsen og Andreas Udbredt tilfredshed med projektet.
Jessen begge fra Niras præsenterer det foreliggende proVisse bekymringer om kirketjenerfaciliteterne
jekt.
Projektet foreligger i en form,
der kan sendes til myndighedsbehandling i Hvidovre kommune, provstiet og stiftet.
Det er i forbindelse med præsentationen, der kan kommenteres og stilles spørgsmål, således at vi er klædt på til at
træffe beslutning på det efterfølgende egentlige menighedsrådsmøde.
Personale og stedfortrædere er
inviteret med til præsentationen
og den efterfølgende spisning.
Personale og stedfortrædere
kan naturligvis ligeledes stille
spørgsmål mv. ved præsentationen.
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Meddelelser
a. Postliste, vedlagt
b. Aftaler om forbrugsafgifter Tages til efterretning
ved præsteboligerne er
udarbejdet og sendes til
PU. Ingen ændringer.
Haveaftaler udsendes til præstegårdsudvalget
c. Aftaler om vedligeholdelse
af haver ved præsteboliger
er udarbejdet i overensstemmelse med tidligere
beslutninger.
d.
Meddelelser fra personalere- Omtales under punktet fotografering
præsentant
Sideskibsprojekt
Behandling af det præsenterede sideskibsprojekt med henblik på godkendelse til myndighedsbehandling.
Arkitektens foreløbige projektbeskrivelse er vedlagt.
Behovsbeskrivelse, økonomi
og finansieringsplan fremlægges på mødet.

Ved detailprojektering skal der særligt overvejes:
• Nøje drøftelse og indretning af kirketjenerfaciliteter – i
samarbejde med kirketjenerne. Herunder overvejes
placering af brandbox.
• Kan forholdet mellem kirketjenerkontor og dagligstue
kombineres bedre.
• Det overvejes om der kan der etableres toiletfaciliteter i den sydlige ende af sideskibet – dette må ikke
være på bekostning af et kirketjenerkontor ”et-ellerandet” sted?
• På et tidligt tidspunkt skal der tilknyttes en indretningsarkitekt.
Formåls- og behovsbeskrivelse er godkendt.
Finansieringsplanen godkendt.
Selve ansøgningen er godkendt.
Et enigt menighedsråd godkendte det samlede projekt til afsendelse til myndighedsbehandling

4.

5.

Kvartalsrapport 1. kvartal
Kvartalsrapporten fremlægges
Kvartalsrapport er godkendt.
til menighedsrådets behandling. Gennemgås kort af kassereren.
Kvartalsrapport er vedlagt
Budget 2018
Provstiudvalget har udmeldt fo- Taget til efterretning
reløbig uændret driftsramme på
kr. 4.955.000 for 2018.
Det foreslås, at kassereren
Godkendt
bemyndiges til at udarbejde og
aflevere et foreløbigt, teknisk
budget. Den egentlige budgetbehandling vil foregå på september-mødet.
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Beslutning om ønsker til anlægsbevillinger træffes på mødet den 8. juni.
6.

Fotografering i kirken
Arbejdsgruppe har udarbejdet
forslag til nye regler.
Fremlægges ved præsterne.
Arbejdsgruppens forslag er
vedlagt.

Personalet kommenterer/stiller forslag om:
• Prøvetid med evaluering.
• Kan vi kontrollere forløbet?
• Hvordan bekræftes aftalerne?
Ved konfirmationer træffes aftale om fotografering mellem
konfirmander og præst.
Forslaget er godkendt – prøveperioden evalueres på januar
mødet

7.

Musikudvalg
Første drøftelse af kommissori- Kommissorium fra september 2009 blev omdelt.
um for musikudvalget.
Udvalget arbejder videre med eventuel opdatering af kommissoriet.

8.

Energimærkning af bygninger
PU har besluttet at indhente
samlet tilbud på energimærkning i provstiet.
Forpligtelsen til energimærkning gælder primært præsteboliger.
Ønskes andre bygninger energimærket?
PU’s skrivelse og oversigt er
vedlagt
Ledig organiststilling
Det foreslås, at den ledige stilling vikarbesættes ved en korttidsansættelse mens overvejelser om stillingsprofil foretages.

9.

Det foreslås, at der nedsættes
et ansættelsesudvalg bestående af: formand, 3 præster, musikudvalg, kontaktperson og
Zoia.

Vi tilslutter os samlet tilbud.
Præsteboliger tilmeldes – ikke kirke og sognegård

Der holdes reception for Dmitri søndag den 30. april
Korttidsansættelse 5 måneder fra 1. maj.
Sergei Tepliy ansættes.
Godkendt

10. Anlægsarbejder
Status på anlægsarbejder
• Styring varme/vent – 2. etape
Godkendt
Arbejdet kan holdes indenfor
bevilling. Niras er anmodet om
at igangsætte
• Vinduer i sognegård
Projektet bliver formentlig dyre- Godkendt
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re end bevilget. Det udvendige
indtryk af bygningen ændres
ikke. Niras er anmodet om at
projektere og indhente tilbud.
Projekt, tilbud og finansiering
forelægges MR inden det sendes til PU til gokendelse.
11. Orientering fra udvalg og
præster
• Kort gennemgang af nødvendig Messehagler er klar til afhentning efter rens mv.
Opfordring til deltagelse i udflugt!
orientering.
• Folkekirkens kirkegårde
Har ikke holdt møde siden sidste MR møde.

Mur mod Præstemosen er nu afsluttet.

• Provstiudvalget
Referat af provstiudvalgsmøde Intet
den 5/4-2017 ligger til gennemsyn på kirkekontoret.
12. Eventuelt
Indsamlingsprojekt for næste år Jørgen Rønnow er død. Hilsen fra Risbjerg er sendt.
skal besluttes på juni-mødet

Lukket møde
13. Kirke- og kulturmedarbejder Beslutning offentliggøres ikke
Foreningen kirkekultur.nu har
reageret på MR beslutning fra
30. marts.
Menighedsrådet behandler reaktionen, og andre oplysninger,
der er modtaget.
Fremlægges på mødet.
14. Andre personalesager
Drøftelse af stillingsprofil hos
den kommende halvtids organist.

Høj kvalitet i musikalsk ledsagelse til gudstjeneste og kirkelige handlinger.
Gerne tillige med en bred musikalsk interesse på højt niveau.

15. Eventuelt
Intet

