Risbjerg Kirke

Dato: 31. maj 2018

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Indkaldelse til menighedsrådsmøde:
Torsdag den 31. maj
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, Pia Lewinsky, Zoia Svideniouk
Evt. stedfortrædere indkaldt:
Fraværende uden afbud:
Mødet påbegyndt kl.19.00

1.

2.
3.

4.

5.

Meddelelser
a. Postliste, vedlagt
b. xx
Meddelelser fra personalerepræsentant
Kvartalsrapport 31. marts
Rapporten kan endnu ikke udarbejdes i korrekt udgave.
En begrænset rapport og skrivelse fra provstiudvalget er
vedlagt
Hverdagskirken
Oplæg til fremtidig struktur for
Hverdagskirken fremlægges til
drøftelse og eventuel beslutning.
Oplæg vedlagt

Indsamlingsprojekt 2018/19
Arbejdsgruppen ved Dorte,
Sonja og Anja forventes at
fremlægge indstilling om indsamlingsformål.

Mødet startede med fotografering af menighedsrådet

Taget til efterretning
Intet

Taget til efterretning

Et god mulighed for et koordinerende udvalg.
Oplægget bør definere hvilke aktiviteter der umiddelbart indgår i Hverdagskirken.
Muligheden for spontane aktiviteter skal defineres.
Det skal overvejes om musikbudgettet umiddelbart skal opretholdes.
Redaktionel gruppe er Lisbeth, Poul, Inge og Sonja. Allan
indgår i gruppen sammen med Thomas og Nete

Indstiller:
Forfulgte Kristne i Myanmar. Projekt under Danmission.
Indstillingen godkendt.
Dorte, Anja og Sonja træffer nærmere aftaler om deltagere til
Høstfesten.
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Provstesyn – kirken
Synsrapport er vedlagt
Fremlægges til drøftelse samt
stillingtagen til eventuelle ønsker om anlægsbevillinger i
2019.

Dørautomatik til sognegården bør fremskyndes.
Besluttet at kassen til lærredet fremover skal flyttes til ”et
sted i sideskibet” – efter byggeriet.
Ingen ansøgninger om anlægsbevillinger 2019

Provstesyn – præsteboliger
3 synsrapporter er vedlagt
Fremlægges til drøftelse samt
stillingtagen til eventuelle ønsker om anlægsbevillinger i
2019.

Idrætsvej = 125.000 inkl. omlægning have.
Risbjergvej = 175.000
Kirkegade = 185.000

Budget 2019
Foreløbige driftsrammer for
2019 er udmeldt uændrede i
forhold til 2018.
• Det foreslås, at kassereren
bemyndiges til at udarbejde
et foreløbigt ”teknisk”budget.
• Egentlig budgetbehandling
foregår på oktobermødet –
efter udmelding af endelige
rammer.
• Det foreslås, at Risbjerg ansøger om udvidelse af driftsrammen med 4% - af hensyn til bl.a. lønninger.
• Beslutning om ønsker til anlægsbevillinger – udover de
besluttede under pkt. 6 og 7.
Ajourført anlægsskema er vedlagt
Sideskibsprojekt
Provstiudvalget har godkendt
den endelige budgettering af
projektet.
Orientering om status for projektet.

Godkendt

Godkendt

Godkendt

15.000 til udsmykningsfonden

Orientering taget til efterretning

10. Målsætningsdiskussioner
• Orientering om afviklet inter- Godt arrangement – det går fremad
natkursus.
• Fastsættelse af dato for fæl- 30. september - godkendt
lesmøde mellem personale,
MR og Ingerfair.
På fællesmødet skal menighedsrådet involveres i diskussionerne.
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Der foreslås søndag den 30.
september – efter højmessen
11. Menighedsplejen
Orientering om tanker omkring
menighedspleje – herunder
muligt samarbejde med andre
menighedsplejer
12. Sognerejsen
Ansøgning om tilskud til sognerejsen
13. Anlægsarbejder
Status på anlægsarbejder
• Bortset fra sideskib er ingen
andre anlægsarbejder i gang
14. Kort nødvendig orientering
Fra hvem-som-helst

Drøftelser internt foreløbig
Prøver at arrangere fælles aktiviteter
Tankearbejdet fortsætter

Godkendt at der bevilges underskudsgaranti på op til 10.000
Intet nyt

Persondataforordning:
Der er underskrevet databehandlingsaftaler med:
• Brandsoft – regnskab
• Det kirkelige Mediecenter – hjemmeside
• BluePrint – IT assistance
Menighedsrådets navne, adresser, telefon og mailadresser
står på sogneportalen og Risbjerg hjemmeside.
Dette godkendes hermed af MR.
Vedrørende personalet er det kun navne og arbejdstelefoner
og mail der fremgår af sogneportal og hjemmeside.
Desuden er der foto af personalet. Foto skal godkendes af
de enkelte personaler!
Særlig opmærksomhed ved deltagerlister og maillister for
deltagere i aktiviteter – konfirmander. Disse lister skal bekræftes af de enkelte.
Skabelon til privatlivspolitik forventes fra Kirkeministeriet
Skoletjenesten
Årsplan 2018-2019 omdelt
Kirken lukket i Hverdage
En kirketjener fra Risbjerg tager til Risbjerg Kapel hver onsdag.

Deltog i Møde i Kirkegårdskultur
• Folkekirkens kirkegårde
Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde den 2/5 2018 ligger til
gennemsyn på kirkekontoret.
• Provstiudvalget
Referat af provstiudvalgsmøde Intet
den 18/4 og 16/5 2018 ligger til
gennemsyn på kirkekontoret.
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15. Eventuelt

Takkebrev fra Gunna og Allan vedr. deres bryllup

Lukket møde
16. Hospitalspræst
Der er planer om udvidelse af
hospitalspræsteembedet ved
Hvidovre Hospital.
Yderligere orientering på MRmødet.
17. Eventuelt

Menighedsrådet besluttede at formanden bemyndiges til at
besvare høringsskrivelsen positivt når den kommer.

Intet

Risbjerg, den 31. maj 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
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Anja Friis
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Lisbeth Munk Madsen

Nete Holm Andersen

Thomas Gylnæs Nielsen

Stedfortræder

Stedfortræder

