Risbjerg Kirke

Dato: 26. oktober 2017

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Indkaldelse til menighedsrådsmøde:
Torsdag den 26. oktober
Kl. 19.00
Mødet indledes med spisning kl.
18.15 i Pyramiden.
Fraværende med afbud:
Inger Bidstrup
Evt. stedfortrædere indkaldt:
Fraværende uden afbud:
Mødet påbegyndt kl.19.00
1.

2.

3.

4.

5.

Meddelelser
a. Postliste, vedlagt
b. Reformationsklokkeringning tirsdag den 31. oktober.
c. x
Meddelelser fra personalerepræsentant
Budget 2018
Endeligt budget 2018 til formel
godkendelse.
Anlægsarbejder samt beslutninger på driftsrammen fra mødet 28/9-2017 er indlagt i budget.
Det endelige budget er vedlagt
Kvartalsrapport pr. 30/9-2017
Kvartalsrapport fremlægges til
godkendelse
Kvartalsrapport er vedlagt
Sideskibsprojekt
Projektet er nu sendt til kongelig bygningsinspektør – og er
under behandling i Hvidovre
Kommune.
• Forventes sendt i licitation
før jul.
• Byggeperiode forventes at
være ca. 10 måneder i 2018.
• I perioden vil lokalerne i
sideskibet som hovedregel

Enkelte kommentarer
Kl. 17.00 til 17.15

Intet
Afleveret budget er forsynet med følgende ”stempel”:
CVR-nr. 17871218. Budget 2018 –
Endeligt budget afleveret d. 15-10-2017 15.52
Godkendt

Det konstateredes at der ikke mere skrives klummer til Hvidovre Avis.
Kvartalsrapporten godkendt
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ikke være brugbare.
• Kirkerummet vil kunne bruges om søndagene på normal vis.
• Om hverdagene vil der være
enkelte dage (nedrivning
mv.) hvor kirkerummet ikke
kan bruges.
I forbindelse med projektet skal
der tages stilling til følgende:
• Projektet udbydes som indbudt licitation. Skal projektet
udbydes som totalentreprise
eller som fagentrepriser. KU
indstiller, at ingeniørens anbefaling af fagentrepriser
godkendes.
• Hvem skal indbydes som tilbudsgivere. KU har aftalt at
ingeniøren udarbejder et
forslag til firmaer, der indbydes til de forskellige fagentrepriser. Listen vil blive eftersendt eller uddelt på mødet. Det indstilles at MR
godkender og/eller supplerer
listen.
• Af hensyn til den grå folder
er det nødvendigt pt. at beslutte om afvikling af Tirsdagskomsammen i 2018.
• Andet lokale
• Ad Hoc arrangementer
• Ud af huset
• Lokaleforhold i byggeperioden. Det foreslås at der
nedsættes en gruppe til at
analysere og undersøge mulighederne for at gennemføre aktiviteter på trods af
byggeriet. Især konfirmander
– men også alle andre aktiviteter.

6.

Plan for Visionsmøder mv. i
2018
Menighedsråd, ansatte og menighed.

Fagentrepriser godkendt

Håndværkerliste godkendt.
Kan suppleres af Ejner Larsen.
Til gartner-entreprisen anbefales Anders Matthisen.
Elektriker kan suppleres med El-strøm.
Herudover lokale håndværkere

Præster og personale mødes med byggeriets rådgivere den
31. oktober 2018., kl. 13.00
Andre MR-medlemmer kan deltage.
Efter mødet udarbejdes planer for brugen af Risbjerg kirke i
2018.
Hvis en udskydning af projektet er mulig – kan det indgå i
planlægningen.
Planerne forelægges MR på november-mødet.

Til november-mødet udarbejdes forslag til kommissorium for
et byggeudvalg
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7.

8.

9.

Der foreslås følgende plan:
• Februar – Ordinært menighedsmøde og præsentation
af visioner fra LKU til drøftelse i samspil med menigheden.
• Sidst i maj/først i juni - Personalekonference. Blandt
andet på baggrund af menighedsmøde.
• September – Møde mellem
ansatte og menighedsråd til
at opsummere visionerne
eventuelt med ekstern assistance. Herunder måske
forslag om ændringer i Målsætning.
Mødet i februar foreslås at være 24. februar kl. 11.00 til 14.00
Babysalmesang
Det foreslås at 2018 bruges til
at planlægge Babysalmesang i
detaljer. Der vil ikke være lokaler i 2018 til at starte det.
Internet
Der er bestilt fibernet installeret
i de 2 præsteboliger Idrætsvej
og Risbjergvej.
Se www.superfiber.dk
Samme firma kan levere erhvervsløsning til kirken. Kontraktforslag vil blive rekvireret
og fremlagt på mødet.
Efterfølgende kan Kirkegade 12
måske kobles på kirkens fibernet.
Det er dyrt – men forhåbentlig
godt.
Fremlægges til beslutning.
Erhvervsstyrelsen
Kassereren orienterer om erhvervsstyrelsens krav om registrering af menighedsrådet under kirkens CVR-nummer.
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Planen blev godkendt

Taget til efterretning

Taget til efterretning

Godkendt at der indgås aftale TDC om fibernet. Pris = 1.399
+ moms pr. måned i mindst 24 måneder.

Orientering taget til efterretning

10. Anlægsarbejder
Taget til efterretning
Status på anlægsarbejder
Taget til efterretning
• Styring varme/vent – 2. etape
Er afsluttet med større overskud. Overskuddet foreslås behandlet på november mødet.
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• Belysning
Forslag til bedre belysning i
køkkenet er bestilt hos Ejner
Larsen
• Vinduer i sognegård
Er afsluttet
• Vandskade – Kg. 12
Afventer PU behandling af ansøgning om tillægsbevilling
11. Orientering fra udvalg og
præster
• Nødvendig orientering
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Taget til efterretning
Tillægsbevilling er modtaget

Intet

Murarbejder ved Hvidovre kirkegård for 2017 er nu afsluttet.
• Folkekirkens kirkegårde
I 2018 vil man kunne færdiggøre 1800-talsmurene.
Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde den 2/10-2017 ligger
til gennemsyn på kirkekontoret.
• Provstiudvalget
Referat af provstiudvalgsmøde
den 17/10-2017 ligger til gennemsyn på kirkekontoret efter
PU-mødet.
12. Eventuelt

Konstituerer sig 27. oktober.

Lisbeth har været 14 dage på Løgumkloster om Dante.
AlleHelgendags-andagter kl. 14.00 og 15.30 på Risbjerg kirkegård
Afgang Landemode kl. 12.15.

Lukket møde
13. Personalesager
Lønforhandlinger

Lønforhandlinger afsluttet

14. Organist

Mandat afgivet til lønfastsættelse ved ansættelse

15. Langtidssyg kirketjener

Forventes delvist raskmeldt fra 28. oktober

Risbjerg, den 26. oktober 2017
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