Risbjerg Kirke

Dato: 22. marts 2018

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Indkaldelse til menighedsrådsmøde:
Torsdag den 22. marts
Kl. 19.00
Mødet indledes med spisning kl.
18.15 i Pyramiden.
HUSK at melde afbud til spisning
såfremt du ikke deltager i spisningen.
Fraværende med afbud:
Anja Friis
Evt. stedfortrædere indkaldt:
Fraværende uden afbud:
Yvonne Juric forlod mødet under
punkt 13 pga. sygdom.
Mødet påbegyndt kl.19.00

1.

2.

Meddelelser
a. Postliste, vedlagt
b. Folkekirkens Nødhjælp
indsamlingsresultat kr.
27.110
c.
Årsrapporter KKmedarbejdere
Begge KK-medarbejdere fremlægger kort deres årsrapporter.
2 årsrapporter er vedhæftet

Taget til efterretning

Minikonfirmand-arbejde blev særligt drøftet.
Blandt andet et prioriteringsspørgsmål, samt manglende involvering af skolen.
Familiearrangementer kunne være en overvejelse – også for
at fange gruppen af ca. 40 år.
Rapporterne giver et godt overblik over KK-medarbejdernes
gøren-og-laden.

3.

Meddelelser fra personalerepræsentant

4.

OK 18
Orientering om overenskomstfornyelsen.
Der er varslet strejke for 44
præster i Helsingør Stift.

Intet

Vi håber at komme gennem bedst muligt på en ærgerlig situation.
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Dette involverer ikke direkte
Risbjerg kirke.
Der er varslet lockout for samtlige overenskomstansatte under Folkekirken.
Dette vil involvere Risbjerg kirke.
Nærmere orientering på mødet.
5.

6.

7.

8.

9.

Tiltrædelsesprotokollat
Den nye provstirevisor PriceWaterhouseCooper har udsendt et tiltrædelsesprotokollat.
Fremlægges til behandling
Protokollatet er vedlagt
Årsregnskab 2017
Årsregnskabet inkl. årsregnskab for FKiH fremlægges til
godkendelse. Årsregnskabet er
afleveret i Økonomiportalen.
Årsregnskabet er vedlagt.
Årsregnskabet ligger desuden
på kirkekontoret til uddeling til
alle MR-medlemmer.
Honorarer til MR
Provstiudvalget har bedt om
kommentarer og oplysninger
om udbetalte honorarer til menighedsrådsmedlemmer.
Provstiudvalgets skrivelse og
oversigt er vedlagt.
Udkast til besvarelse til PU er
vedlagt.
Udkastet fremlægges til behandling.
Temaaften om byggesager
Provstiet har den 5. april 2018
inviteret til temaaften om procedurer ved afvikling af byggesager.
Invitation vedlagt
Tilmelding på mødet
Konference 30.-31. maj
Der er nu bestilt plads på Ishøj
vandrehjem.
Notater fra hidtidige visionsdrøftelser i MR, LKU og menigheden er vedlagt til orientering.

10. Menighedsmødet 24/2-2018
Der var 31 deltagere.

Taget til efterretning

Stempel på årsregnskab 2017:
CVR-nr. 17871218. Afleveret d. 09-03-2018 18:51
Godkendt

Udkastet godkendt.

Kirsten, Inger, deltager.
Allan tilmelder

Taget til efterretning.
Hvis musikudvalget beslutter at arrangere Gospelkoncert til
sommer kan det godkendes af MR-formanden.
Uden entre – men med honorar betalt af kirken.
Kan finansieres af tidligere donation.
Godt møde.
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Kort evaluering af mødet
11. Hverdagskirkens årsmøde
Årsmødet drøftede fremtid for
Hverdagskirken.
Et oplæg forventes behandlet i
MR i løbet af 2018.
12. Årsmøde MR-forening
Årsmødet er 8. til 10. juni.
Vi fik ingen delegerede til årsmødet, men MR-medlemmer
kan deltage på årsmødet på
MR regning.
Beslutning om deltagelse..
Tilmelding på mødet.
Omtale af årsmøde er vedlagt
13. Sideskibsprojekt
Helsingør Stift har godkendt
projektet og bevilget stiftsmiddelløn på 11 millioner. Afdragstid 18 år.
Menighedsrådet skal dog endeligt udarbejde budget for følgeudgifterne.
Forventes behandlet på MR
møde i april.
Selve projektet er nu igangsat.
Orientering om status
14. Anlægsarbejder
Skema for anlægsarbejder
2018 er vedlagt
• Belysning
Er afsluttet
15. Kort nødvendig orientering
Fra hvem-som-helst
• Folkekirkens kirkegårde
Intet nyt referat fra kirkegårdsbestyrelsen.
• Provstiudvalget
Referat af provstiudvalgsmøde
den 21/2 og 14/3-2017 ligger til
gennemsyn på kirkekontoret.
16. Eventuelt

Lukket møde
17. Personalesager

Lidt færre deltagere.
Taget til efterretning.

Inger, Poul, - melder sig selv til.

Flytningen af inventar og løsøre er ved at være afsluttet.
Stillads er ved at blive sat op.
Pavilloner er sat op – Adgang skal gøres skridsikker.

Taget til efterretning

Lidt færre konfirmander indskrevet.
Rasmus Christoffersen ansat som kirkegårdsleder – starter
godt.
Avedøre har valgt nye medlemmer.til bestyrelsen
Udmelder driftsramme lige efter påske.

Drøftelse af konfirmandernes indsats og engagement ved
den afviklede konfirmandevent.
Intet

Risbjerg, den 22. marts 2018
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