Referat af menighedsrådsmøde, den 18. september 2013, kl.17:00 i menighedssalen
1) Ingen kommentarer til seneste referat
2) Intet nyt fra formanden
3) Nyt fra kontaktperson: Utryghed ved aftenarbejde. Ansættelse af vagt overvejes – eller
overfaldsalarm. Evt. ikke enearbejde om aftenen.
4) Nyt fra kirkeværgen:
a. Ny katafalk bevilget i 2014
b. Etablering af dør imellem nr. 1 og 3. bevilget i 2014
c. Dato for kirkesyn aftales med arkitekt
5) Høst-årstidsmiddag afholdt. Gode nye kontakter: Tingbjerg Plejehjem og hjemmeplejen. I
begyndelsen af okt. Besøg fra Stockholm – forstads-kirke ifm. sundhedsworkshop, ti. 15.
okt. Kl. 17:30.
Massage i Diakoniens Hus fungerer rigtig godt. Vi søger midler til fortsættelse af ordningen.
UVO har haft besøg af arb. tilsyn + provstiet. Godt med fokus på forebyggelse af overfald.
Provstiet anerkender vores samarbjede med Västra Skrävlinge og Haraldskirken + det
svenske storbynetværk.
Fælles gudstjeneste på Diakoniens Dag i Haraldskirken.
Ingen Konfirmander i år.
6) Økonomi:
a. Protokollat fra revisor ang årsregnskab for 2012 underskrevet
b. Budget for 2014 godkendt og underskrevet
c. Enighed om udskiftning af klaver i Diakoniens Hus og konfirmandstuen. Endelig
beslutning v. næste møde.
7) Orientering fra konsulent Tove Bundgaard. Skriftligt oplæg fremsendes pr mail til MR.
8) Nyt fra udvalg:
a. IT-udvalg: Ny hjemmeside taget godt imod. Præsenteret 1.9. Fotografering af
personale til hjemmeside, den 1.10. fra kl. 16.
b. Aktivitetsudvalg: Juleaften afholdes i kirken. Deltagerbetaling kr. 50,-.
2. Pinsedag: Kun med i Grundtvigskirken hvert andet år, dvs. ikke i 2014.
Udflugten går til Holbæk og omegn.
9) Personale:
a. Direktionskursus til organist godkendt.
b. Socialrådgivertjenesten: UVO tager kontakt til formændene i menighedsplejen.
c. Der prøves at finde en person, der kan være såvel kirketjenervikar, som i
sognemedhjælperfunktionen.
d. Lis er projektmedarbejder resten af året, såfremt pengene er der.
10) Menighedsrådsdag: Alle er med, undtagen Per. Fælles afgang kl. 13:00. Henrik bestiller
billetter.
11) Evt.
a. Afstemning til stiftsrådet.
b. Fokusgruppemøde, den13.10 kl. 17 -20. Rita kommer med.
Næste møde: Tirsdag, den 22.10.13 kl. 17:00 i menighedssalen.
Referat: HS og UVO

