Risbjerg Kirke

Dato: 27. september 2018

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Indkaldelse til menighedsrådsmøde:
Torsdag den 27. september
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:

Dorthe Ølgaard Lassen og Allan Dalkvist. Børge GrønIversen kom tilstede under punkt 3

Evt. stedfortrædere indkaldt:
Fraværende uden afbud:

Ruth Jakobsen

Mødet påbegyndt kl.19.00

Velkomst til Trine Kern Kernel der deltog i første Menighedsrådsmøde efter ansættelse på Hvidovre hospital.

1.

2.
3.

4.

Meddelelser
a. Postliste, vedlagt
b. Visionsmødet 30/9
c. Xx
Meddelelser fra personalerepræsentant
Årsregnskab 2017
Protokollat
Påtegning
Bilag vedlagt
Budget 2019

5.

MØF-liste
Bilag vedlagt

6.

Julemåneden
Nu da byggeriet strækker sig
ind i det nye år, skal vi overveje:
Hvad gør vi med julemiddagen?
Skal vi have en ekstra julegudstjeneste?

7.

Landsforeningen som arbejdsgiver.
Møde 9. oktober

Intet at bemærke

Intet at bemærke
Protokollatets bemærkninger er taget til efterretning og MR
finder pt ingen anledning til ændringer af procedurer.

Budgettet foreløbigt godkendt.
Præsteboligudvalget mødes og indhenter tilbud på udestående.

Julemiddag forsøges afholdt i kirkerummet og på den måde
der nu engang er muligt indenfor et budget på ca. 10.000.
Inge Glarø, Lisbeth Munk Madsen, Børge Grøn-Iversen og
Pia Lewinsky forestår projektet.
Menighedsrådet fastholder de to tjenester, der omtales i avisen med opmærksom på midnatstjeneste og plejehjemstjenesten og tjeneste på hospitalet, samt rigeligt med plads juledag!

Inger Bidstrup og Lisbeth Munk Madsen deltager

Risbjerg Kirke

Dato: 27. september 2018

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Bilag vedlagt
8.

Anlægsarbejder
Status på anlægsarbejder
Bortset fra sideskibsprojektet er Vedligeholdelsesaftale af nyanlagte udeareal udløber med
der ikke anlægsarbejder i gang udgangen af oktober.

9.

Kort nødvendig orientering
Fra hvem-som-helst
Intet at bemærke
 Folkekirkens kirkegårde
Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde den 21/8-2018 ligger
til gennemsyn på kirkekontoret.
Intet at bemærke
 Provstiudvalget
Referat af provstiudvalgsmøde
den 12/9 2018 ligger til gennemsyn på kirkekontoret.
10. Eventuelt
Kirken har 60 års jubilæum 2019
Mødestedet har holdt 35 års jubilæum

Mødet slut 20.44

