Menighedsrådsmøde
Tingbjerg sogns Menighedsråd
Tilstede: Siw, Magdalena, Lone, Mette,
Per, Susanne, Anders, Helle. Medarb.
Rep. Ole, PU-medl. Rita, Ref. Kat
Afbud: Ingen
Udeblev:

Dato: 12-09.2018
Kl. 18
Mødet sluttede kl:

Dagsorden

Beslutning
Anders er valgt
Godkendt, med tilføjelse af pkt.23
Godkendt
Intet nyt
Intet nyt
Info om foretaget provstesyn
Intet nyt
Orientering
Intet nyt
Intet nyt

1. Valg af mødeleder
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidst
4. Nyt fra formand
5. Nyt fra kontaktpersonen
6. Nyt fra kirkeværge
7. Nyt fra sognepræst
8. Nyt fra PU
9. Nyt fra Menighedsplejerne
10. Nyt fra medarbejderrepræsentant
11. Nyt fra udvalg
a. Ansættelsesudvalg
b. IT og PR udvalg
c. Byggeudvalg

d. Stående udvalg
e. Aktivitetsudvalg
12. Regnskab

a. Budget 2019
15. Tilbagelevering af ting/møbler (Siw)

16. 5%-midler

17. Udlån af kirken (Kat)
18. Indkomst fra gravkaffe (Kat)
19. August kollekt (Kat)
20. Vinterly (Mette)

21. Reklamebudget (Kat og Ole)
22.Kopi-afgift for brugere (Ole)
23. Flexjob
24. Lukket punkt
Eventuelt

Næste møde: 10. oktober

Blad nr. 121
Formandens Initialer: SS

Intet nyt
Intet nyt
Orientering. De sidste mangler er ved at komme i orden.
Budgettet holdes. De sidste ekstra/mangel-arbejder på
listen er vedtaget. Anders kontakter byggefirmaet og
formidler beslutningerne.
Intet nyt
Intet nyt
Budget med kode 11-09-2018 16:59 er godkendt
Rækkefølge: Smide ud/rydde op, rengøring,
maling/etablering af kontor, tilbagelevering af ting,
(opbevaring i container udenfor), tilbageflytning af ting
over 2-dages periode.
Kat og Siw laver udkast til oversigt med datoer.
Der ansøges om at få dækket alle udgifter ifm m.
ombygning/udenfor ombygningsbudgettet gennem 5%midlerne.
Forespørgsel om udlån afvist.
Indkomst og udgift går til og fra kirken, ikke MHP.
Augustkollekten fra 2018 går videre til August 2019
Orientering om udvikling af projektet. Uddannet personale
følger med fra herberget, og bliver natten over. Punktet
tages op næste gang, med syn på endelig beslutning og
datoer.
Der bevilges 2000 kr. til at gøre reklame på nettet for
vores aktiviteter, fordelt på året ud.
Der sættes en pris på 2 kr. pr. kopi for ikke-kirke-ansatte.
Der sættes en sparebøsse op, og mobilepay-koden.
Vedr. punkt 13 fra sidste måned. Vilkår for flexjob kan
ikke ændres grundet time-antal.
Se bilag
Tingbjerg sogn d. 12/9 2018

