Referat af MR møde, den 29.5.13 kl. 17 i konfirmandsalen
1. Kommentarer til seneste referat
Ingen kommentarer
2. Nyt fra formanden
Provsten har anbefalet en konsulent, som skal hjælpe med prioritering af arb. opg.
+ økonomi og ansvarsområder
Magdalene er fortsat MR medlem. Helle er 1. suppleant. Suppleanter er meget
velkomne til møderne.
3. Nyt fra kontaktpersonen, herunder orientering om personalemøde og MUS
MUS og APV er afholdt. Ref. fra medarbejdermøde ikke renskrevet.
4. Nyt fra kirkeværgen
Orientering.
Ulrich kontakter vvs’er og maler
a. Synsudsatte arbejder i 2014
HS skriver til provsti vedr. overførsel af midler til nyt tag (af restmidler fra
malearb.)
b. Vedtægter for udlejning af lokale i Diakoniens Hus
Vedtaget
c. Indgangsdøren
Forslag: Gennemsigtigt rullegardin. HS undersøger.
5. Nyt fra sognepræsten, herunder bl.a. studietur Stockholm, massage Diakoniens
Hus, årstidsmåltider, årsmøde Samvirkende Menighedsplejer.
Vi har modtaget kr. 25.000,- fra Nordvestfonden til massage i Diakoniens Hus
resten af året. (Remi hedder massøren). Det er gratis indtil videre.
Årstidsmåltider: Den 13. juni i Energicenter Voldparken (alder: 55+) Kommunen
betaler grillfest den 29. juni i Diakoniens Hus. Foredrag om demens + kirkemiddag
betales også af kommunen – (sker i efteråret).
Orientering om bl.a. sindsroandagter i Stockholm + Kirkebænken.
6. Nyt fra aktivitetsudvalget, bl.a. velkomst Lis Bisgaard 19.6.
Flot kirkeblad!
Lis Bisgaard starter den 19. juni. Vi markerer med buffet!
7. Nyt fra IT-udvalget
a. Hjemmeside
Forslag til ny hjemmeside præsenteret og vedtaget
8. Økonomi
a. Kvartalsrapport for januar kvartal 2013
Fremover ønskes lang udgave af kvartalsrapport fremsendt inden MR møde
og kort udgave præsenteret på mødet.
Kvartalsrapport for 1. kvartal vedtaget.

9. Målsætning Diakonikirken - Nyt forslag:
”Et liv i broget sammenhæng” – Tingbjerg Kirke arbejder som Diakonikirke blandt
såvel lokale beboere som udsatte grupper (rodløse, misbrugere, ældre, enlige og
mennesker med anden etnisk baggrund end dansk) i lokalområdet og i provstiet
gennem en bred vifte af netværksarbejde udgående fra kirken og ”Diakoniens Hus”.
Målet er at styrke enkeltpersoners og udsatte familiers evne til at deltage i dette liv
med et mærkbart overskud – socialt, kulturelt og åndeligt.
Samtidig prøver Diakonikirken i al almindelighed og ”Diakoniens Hus” i
særdeleshed bevidst at bygge bro mellem forskellige grupper i lokalsamfundet,
herunder de mange med anden etnisk baggrund end dansk”.
Forslaget vedtaget.
10. Personale
a. Vikarer ved sygdom
Vi bestræber os på at finde ekstra vikar. Forslag: Pia Rasmussen.
b. Kurser (lukket møde)
Det blev besluttet at daglig leder kan færdiggøre diplomuddannelsen i
ledelse.
11. Uddeling af kirkebladet
Forslag om at tilbyde spejderne at omdele kirkebladet, samt indhentning af pris
herfor.
12. Udvidelse af socialrådgiverhjørnet til hele provstiet (Tagensbo/Kapernaum samt
eventuelt Bellahøj) som samarbejdsprojekt ”på tværs”.
Ulrich tager kontakt til Tagensbo/Kapernaum og evt. Bellahøj mhp. mulig udvidelse
af socialrådgiverhjørnet.
13. Venskabsmenighedsaften for menighedsrødder og personalet i Västra Skrävlinge
24.10.2013 med overnatning i det centrale Malmö.
MR + suppleanter på tur til Västra Skrävlinge den 24.10.13 med overnatning i
Malmø.
14. Eventuelt
Biskoppen vil gerne besøge os (visitats). Forslag: 29.8.13.
Fremover meldes der blot afbud til MR møderne. Ej tilmelding.
Næste møde: 24.7.2013 kl. 17 i konfirmandsalen. Salme vælges af Per.
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