Referat af MR møde, onsdag, den 14.10.2015 kl. 17:30 i menighedssalen
Tilstede: Lone Pilgaard,Mette Basbøll,Helle Køster, Rita Tjell Langeland, Ole Finnesen,
Magdalena Torup Kristensen, Per Gravensgaard Hansen, Jytte Jensen.
Afbud: Anders de Voss, Lis Bisgaard
1. Valg af mødeleder

Lone er valgt som mødeleder

2. Kommentarer til seneste referat

Pkt. 9.b: hjælpepræst tilføjes:
Lis og Mette taler sammen ang. samarbejde fra
den 1/10-15 – 31/12-15.
Stående udvalg aftaler sammen med Lis, hvad
hendes arbejdsopgaver skal være i perioden
1/1-16 – 31/3-16. Referatet er godkendt

3. Nyt fra formanden
a. ansættelse af folk i støttet
beskæftigelse

Kompetencen til ansættelse af folk i støttet
beskæftigelse afklares ved næste menighedsrådsmøde.

4. Nyt fra kontaktpersonen

Intet nyt

5. Nyt fra kirkeværgen
a. Status: dør i våbenhus

Arbejdet sættes i værk inden årets udgang
Udbudsprisen sættes ned til 4.398.000,-

b. Status: præstebolig
c. Haveudvalg
d. Nyt fra PU

6. Nyt fra sognepræsten

7. Økonomi
a. Budget for 2016

Nyt haveudvalg nedsat, består af: Mette, Ole,
Jytte og Maja
Bellahøj-Utterslev Kirke opretter førstehjælpskursus m. ledige pladser for ansatte, MR og
frivillige (først til mølle - egenbetaling)
(Mettes første MR-møde)
Samarbejdet om socialrådgivertjenesten er
ophørt, men vi får midler til 2016 kr. 150.000,- til
fortsættelse mindst ét år.
Budgettet er godkendt. Der er nogle tekniske
problemer, som skal afklares, for at PU kan læse
filen.

b. Kvartalsrapport for 3. kvartal

Kvartalsrapport for 3. kvartal gennemgået og
godkendt.

c. Bilag til regnskabsinstruks

Underskrifter fra ansatte filføjet
regnskabsinstruksen og godkendt af MR

8. Nyt fra udvalg
a. Kontakt til aviser mv.
b. Kirkeblad nyt layout
9. Personale
a. Arbejdstilsyn – APV – medarbejdermøde

Brønshøj-Husum Avis oplyser, at de skriver,
hvornår vi har gudstjenester
Tilbud på 8 sider til samme pris, afprøves
APV er modtaget (på nær én). Rapport udarbejdes snarest.

Helle indkalder til medarbejdermøde

10. Hjælpepræst/projektmedarbejders
ansættelse (Lukket møde)

MR har besluttet, at Lis Bisgaard tilbydes 3
mdr’s ansættelse i perioden jan ’16 – marts ’16.
Arbejdsområdet bliver: ”Mad til Alle”, samt
litteraturkredsen. Arbejdstid: 37/mdr.

11. Indsættelse af præst

Drøftelse

12. Kurser

Kursus i regnskabsafslutning bevilget til
kordegn

13. Ændring i rækkefølgen: gudstjeneste og Ved kirkemiddage afholdes fra og med den 1.
kirkemiddag
december: kl. 17:00 Gudstjeneste, kl. 18:00
Spisning, kl. 19:00 Foredrag eller aktivitet
14. Aktiviteterne i Diakoniens Hus

Mette skaber indblik og overblik over
aktiviteterne

15. Elektronisk kalender

Udvalg nedsat: Mette, Ole og Henrik vender
tilbage til næste møde med oplæg

16. Mad til MR-møder

Vi prøver forskellige leverandører og forskellig
slags mad. Samme prisniveau

17. Julefrokost og Juleaften

Det undersøges, om folk er interesserede i en
tur til Oslo eller Berlin tur, kombineret
julefrokost-studietur til næste MR-møde
Nedsat udvalg til juleaften: Mette, Siw, Jytte,
Henrik planlægger juleaften

18. Kommende MR-møder

18. november kl. 17:30

19. Evt.

Siw vælger salme

