Risbjerg Kirke

Dato: 31. august 2017

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Indkaldelse til menighedsrådsmøde:
Torsdag den 31. august
Kl. 19.00
Mødet indledes med spisning kl.
18.15 i Pyramiden.
Fraværende med afbud:
Anja Friis, Ruth Jacobsen, Nete
Holm Andersen
Evt. stedfortrædere indkaldt:
Fraværende uden afbud:
Mødet påbegyndt kl.19.00
1.

2.
3.

4.

5.

Meddelelser
a. Postliste, vedlagt
b. Efter MR-mødet vil hjertestarteren blive flyttet til en
udvendig placering til højre
for indgang til sideskib.
c. Budgetsamråd afholdes 5.
september
Meddelelser fra personalerepræsentant
Kvartalsrapport pr. 30. juni
Kvartalsrapport fremlægges til
godkendelse
Kvartalsrapport vedlagt
Årsregnskab 2016
Årsregnskabet er revideret.
Revisionsprotokollatet er modtaget og fremlægges til behandling.
Revisionsprotokollat vedlagt

Taget til efterretning
Taget til efterretning

Inger og Inge deltager
Intet

Der blev stillet spørgsmål til formål 3200 løn. Der vil komme
efterfølgende redegørelse.
Kvartalsrapport taget til efterretning.
Protokollatet taget til efterretning – idet kirkegårdsbestyrelsen
har behandlet protokollatet den 30. august 2017 og noteret
følgende i deres referat:
Vedr. bemærkninger om gamle debitorer vil det blive afklaret
snarest muligt. Protokollatet i øvrigt taget til efterretning.

Ændret form vedr. valg af MR
Betænkning om ændret valgValgforsamling god ide
form er modtaget.
Ikke behov for ventil.
Forslaget er overgang til Valg- Hvis ventil:
forsamling – med ventil.
• ikke sammen med kommunalbestyrelsesvalg og
Sammendrag af betænkningen
• store krav til antal stillere.
er vedlagt.
Det foreslås, at menighedsrådet beslutter hvad man mener
om forslaget.
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6.

7.

8.

Derefter tages der på næste
MR-møde stilling til et egentligt
høringssvar
Længde på MR-møder
Drøftelse af hvordan vi kan gøre MR-møderne kortere.
Mulige forslag:
• Alle fatter sig i korthed
• Orientering fra udvalg mv.
bliver skriftlige og udsendes
• KU skal afgive indstillinger til
MR – til godkendelse eller
afvisning.
• Deadline på møder.
Babysalmesang/legestue
Strandmarkskirken har foreslået, at Risbjerg etablerer babysalmesang.
Skal der arbejdes videre med
dette forslag.
Skoletjenesten
Der er vedtaget ny vedtægt for
Folkekirkens Skoletjeneste på
Vestegnen.
Vedtægt er vedlagt.
Fremlægges til orientering

Anlægsarbejder
Status på anlægsarbejder
• Styring varme/vent – 2. etape
Arbejdet er påbegyndt
• Vinduesprojekt
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Bedre prioritering af dagsordenen
Evt. lukkede punkter først på dagsordenen
Diskussionsemner først – procedure for diskussionen er formandens ansvar
Deadline kl. 22.00

Diskuteres på næste møde efter oplæg.
Inger, Nete, Magrethe, Inge.

Bestyrelsen er valgt
Punktet taget til efterretning

9.

• Sideskib
Projektet er foreløbig afvist af
kgl. bygningsinspektør.
Skrivelse er vedlagt
Udvalg og teknikere holder
møde med kgl. bygningsinspektør.
Møderesultat fremlægges på
MR-mødet
• Vandskade – Kg. 12
Vandskade Kirkegade er afsluttet. Samlet udgift = kr. 528.046.
Ingeniørudgift på kr. 93.567 er
kun erstattet med kr. 41.773.
Ministeriet er ansøgt om dispensation for resterende udbetaling

Er i gang
Er i gang

Udvalget bemyndiges til at arbejde videre med de skitserede
ændringer.
Et tilrettet projekt med ny økonomiberegning forelægges menighedsrådet.

Taget til efterretning
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10. Orientering fra udvalg og
præster
• Nødvendig orientering

Indbrud i redskabsskuret forsikringsanmeldes.

• Folkekirkens kirkegårde
• Provstiudvalget
Referat af provstiudvalgsmøde
den 15/8-2017 ligger til gennemsyn på kirkekontoret.
11. Eventuelt

Lokal Kirkeudvikling har drøftet Diakoni.
LKU har besluttet at iværksætte et projekt ”Kys Livet”.
5 x spisefællesskab i kirkens regi.
Iværksættes som forsøg.
Møde 30. august
Taget til efterretning

Radonmålinger på Idrætsvej ligger nu omkring 100.

Lukket møde
12. Langtidssygemeldt kirketjener.

Menighedsrådet blev orienteret

13. Ledig organiststilling er opslået

Menighedsrådet blev orienteret

14. Orientering om FLEXansættelse

Ansættelse 6 timer pr. uge blev godkendt.

15. Eventuelt

Energimærkning af præsteboliger er sat i ordre.
Firmaet kontakter kordegnen.

, den

Inger Bidstrup

Børge Grøn-Iversen

Allan Dalkvist

Pia Lewinsky

Poul R. Andersen

Inge Glarø

Esben Gade-Rasmussen

Kirsten Kærgaard

Dorthe Ølgaard Lassen

Sonja Keller
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Anja Friis
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Nete Holm Andersen

Thomas Gylnæs Nielsen

Stedfortræder

Stedfortræder

