Risbjerg Kirke

Dato: 19. april 2018

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Indkaldelse til menighedsrådsmøde:
Torsdag den 19. april
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:
Ruth Jacobsen, Nete Holm Andersen.
Evt. stedfortrædere indkaldt:
Fraværende uden afbud:
Mødet påbegyndt kl.19.00
1.

2.
3.

4.

Meddelelser
a. Postliste, vedlagt
b. Notat fra formandsmøde
15. marts er vedlagt
Meddelelser fra personalerepræsentant
Provstiets samarbejdspulje.
Bestyrelsen for samarbejdet
består af 1 medlem fra hvert
menighedsråd. Valg til bestyrelsen skal ske efter hvert menighedsrådsvalg.
Vedtægt for samarbejdet er
vedlagt.
Beslutning om valg af Risbjerg
menighedsråds repræsentant.
Drop ind dåb
Et udvalg med præster og
provst planlægger at gennemføre et 2-årigt projekt med Drop
ind dåb i provstiets kirker.
For at sikre finansiering gennem provstiets samarbejdspulje
anmodes om at menighedsråd
og præster giver tilsagn om at
ville deltage.
Orientering om projektet er
vedlagt.

Taget til efterretning

Intet

Lisbeth Munk Madsen valgt

Risbjerg kirke tilmelder sig projektet således at vore præster
medvirker, vi stiller lokaler til rådighed og de nødvendige
personaleresurser stilles til rådighed. Alt i en turnusordning.
Vi skal foreslå, at der efterfølgende tilbydes ”dåbsoplæring”.
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5.

6.

7.

Indsamlingsprojekt
2018/2019
Første drøftelse om hvilket projekt vi skal indsamle til fra efteråret 2018.
Sideskibsprojekt
• Orientering om status for
projektet
• Godkendelse af budgettering af bygherreudgifter og
det samlede projekt.
Budget, finansiering og specifikation af bygherreudgifter er
vedlagt.
Personalepolitik
Den redigerede udgave af personalepolitikken fremlægges til
endelig godkendelse.
Der er kun tale om mindre redaktionelle rettelser.
Personalepolitik vedlagt.

Anlægsarbejder
Status på anlægsarbejder
• Køkkenbord mv.
Etableres snarest
9. Kort nødvendig orientering
Fra hvem-som-helst

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Heksebørn, Forfulgte kristne, Indenlandsk projekt, Albinobørn, evt. via Bibelselskabet.
Arbejdsgruppe Dorte, Sonja og Anja prøver til næste MR at
afsøge mulighederne – gerne med en indstilling til MR.
Indsamlingsstart ved høstfesten 23. september.
Tingene går efter planen
Det har været nødvendigt at flytte bisættelser / begravelser
på hverdage til Risbjerg Kirkegårdskapel.
Budgettet er godkendt og sendes til PU.

Apriludgaven er godkendt.

8.

Er etableret.
Vi skal være opmærksomme på den nye Databeskyttelsesforordning.
Der vil blive beregnet udgifter ved evt. større arbejder som
følge af de gennemførte provstesyn.
Der vil komme en ansøgning fra Hvidovre Gospel om lån af
kirken til sangaftener (efter byggeriet)
Der er god stemning om arbejdet med visioner

• Folkekirkens kirkegårde
Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde den 20/3-2018 ligger
til gennemsyn på kirkekontoret.

Provstesynet besluttede at udskifte hækplanter i en afdeling
på Risbjerg Kirkegård.
På Hvidovre Kirkegård går næste del af murprojektet i gang
snarest..

• Provstiudvalget
Referat af provstiudvalgsmøde
den 14/3-2018 ligger til gennemsyn på kirkekontoret.

Orientering om administrativt bøvl til belastning af alle MR og
PU.
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10. Eventuelt
Oprydning mv. efter vandskade på Kirkegade er nu afsluttet.
Kirkegade 8 er nu sat til salg.
Det oplyses, at parkering på Spurvegårdens arealer er forbudt fremover.

Lukket møde
11. Personalesager
Intet

Risbjerg, den 19. april 2018

Inger Bidstrup

Børge Grøn-Iversen

Allan Dalkvist

Pia Lewinsky

Poul R. Andersen

Inge Glarø

Esben Gade-Rasmussen

Kirsten Kærgaard

Dorthe Ølgaard Lassen

Sonja Keller

Yvonne Juric

Anja Friis

Ruth Jakobsen

Lisbeth Munk Madsen

Nete Holm Andersen

Thomas Gylnæs Nielsen

Stedfortræder

Stedfortræder

