Risbjerg Kirke

Dato: 30. august 2018

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Indkaldelse til menighedsrådsmøde:
Torsdag den 30. august
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, Esben GadeRasmussen, Nete Holm Andersen
Evt. stedfortrædere indkaldt:
Fraværende uden afbud:
Mødet påbegyndt kl.19.00

1.

Meddelelser
a. Postliste, vedlagt
b. Xx

Taget til efterretning

2.

Meddelelser fra personalerepræsentant

Intet

3.

Præstestillinger i Risbjerg
Biskoppen har informeret om
følgende:
Vikar under Netes studieorlov:
Mette Hald Mikkelsen har været vikar i juli og august måned.
Mette stopper 31. august, da
hun er ansat som sognepræst i
Sværdborg-Lundby pastorat pr.
1. september 2018.
Christina Seersholm er derfor
Christina deltog i mødet
ansat i Risbjerg i september
måned (resten af Netes orlov)
Hospitalspræst;
Trine Kern Kernel er 1. sepIndsættelse 2. september. Aftaler om reception blev truffet.
tember 2018 ansat som sognepræst i Risbjerg – med 95%
forpligtelse som hospitalspræst
på Hvidovre Hospital.
Trine er som aftalt flyttet fra en
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tilsvarende stilling i Glostrup
sogn og Glostrup Hospital.

4.

5.

Kvartalsrapport pr. 30/6 2018
Kvartalsrapport fremlægges til
behandling
Samlet kvartalsrapport, specifikation af kontogruppe 3 samt
anlægsskema er vedlagt
Ombygning af Sideskib
Økonomi
Sidst i juli måned konstateredes det, at der på væsentlige
områder er opstået behov for
merudgifter til gennemførelse
af projektet.
I samråd med ingeniør besluttede formand og kasserer hurtigst muligt at ansøge PU om
forøgelse af lånerammen med
kr. 1.800.000 til kr. 12.800.000.
Det blev vurderet, at ansøgningen ikke kunne udskydes til
dette MR-møde.
Begrundelserne fremgår af det
vedlagte materiale.
Vedlagt ansøgning, NIRAS redegørelse og budget.
PU har efterfølgende behandlet
og godkendt låneudvidelsen.
De gennemførte dispositioner
fremlægges til menighedsrådets formelle godkendelse.
Status
Orientering om status for arbejdet.

Kvartalsrapport godkendt
Oversigt over investering i værdipapirer blev omdelt

Formanden redegjorde for begrundelserne til merudgifterne.
Aflevering af projektet forventes først at ske medio marts
måned 2019.
Menighedsrådet skriver til NIRAS, at vi ikke vil have flere
ændringer i projektet ud over strengt nødvendige – herunder
sikkerhedsmæssige. Resterende beregninger skal foretages
af NIRAS.
Menighedsrådet godkendte de gennemførte dispositioner –
herunder forhøjelse af stiftsmiddellånet.

6.

Budgetsamråd 3/9
Budgetsamrådet foregår i Hen- Lisbeth og Inger deltager.
driksholm kirke.
2 medlemmer fra hvert menighedsråd er indkaldt – andre kan
deltage som tilhørere.
Indkaldelse og oversigt over
ønsker i ligningsområdet er
vedlagt.

7.

Årsmøde i menighedsrådsforeningen.
Orientering om årsmødet.

Arbejdsgiverforening, Skoler, Unge, Tro, Valg af provster,
Dåbsinitiativ, Dåbstræ, barselsbesøg,
Orientering taget til efterretning.
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8.

Forventet afgang Risbjerg kl. 9.00
Tilmeldte: Sonja, Inger (2),
Tilmelding kordegn senest 15. september.

Landemode
6. oktober 2018, kl. 11.00

9.

Anlægsarbejder
Status på anlægsarbejder
• Bortset fra sideskibsprojektet er
der ikke anlægsarbejder i gang Intet

10. Kort nødvendig orientering
Fra hvem-som-helst

Overvejelser om kommende aftaler med kommunalbestyrelsen om konfirmandundervisning.
Nogen vil gerne konfirmere i 7. klasse. Risbjerg har store
forbehold. Oplægget bliver dog uændret aftale forlænget.
Lisbeth studierejse 10. september + 14 dage.
Nye MobilPay koder er etableret.

• Folkekirkens kirkegårde
Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde den 6/6+21/8-2018
ligger til gennemsyn på kirkekontoret.
• Provstiudvalget
Referat af provstiudvalgsmøde
den 27/6 og 15/8-2018 ligger til
gennemsyn på kirkekontoret.
11. Eventuelt

Nye belægninger på Risbjerg kirkegård – ved kapel og indgangsparti.

Martin Holt Jensen fra Grøndalslund er formand for bestyrelsen for samarbejdspuljen
Intet

Risbjerg, den 30. august 2018
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