Menighedsrådsmøde
Tingbjerg sogns Menighedsråd
Tilstede: Mette, Siw, Lone, Susanne,
Anders, Helle, Per, suppl. Magda, pumedl. Rita, ref. Kat
Afbud: Ole (medarb. rep.)
Udeblev:

Dato: 23/10.2019
Kl. 18:00
Mødet sluttede
kl: 18:48

Dagsorden

Beslutning
Anders er valgt
Godkendt
Godkendt
Info: Der er problemer med vores it; både laptops
og internet-forbindelse. Der skal findes en løsning.
Info om ny præst ansat i husum/husumvold, og
delvist hér.
Intet nyt
Intet nyt
Der er mødedag om ’ghettokirker’ i Odense d.
13/11. Præst og noget personale deltager.
Vedr. høring ifm. miljøvurdering, (Ny lokalplan for
Tingbjerg): Vores kommentarer er indgivet. De har
været forbi provstiets arkitekt, der vender tilbage
når der forelægger noget mere konkret.
Orientering om julehjælp. Vi havde meget god
høstfest. Gode donationer og opbakning fra
menigheden.
Ikke til stede

1.
2.
3.
4.

Valg af mødeleder
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidst
Nyt fra formand

5. Nyt fra kontaktpersonen
6. Nyt fra kirkeværge
7. Nyt fra sognepræst
8. Nyt fra PU

9. Nyt fra Menighedsplejen

10. Nyt fra medarbejderrepræsentant
11. Nyt fra udvalg
a.
Ansættelsesudvalg
b.
IT og PR udvalg
c.
Stående udvalg
d.
Aktivitetsudvalg
12. Regnskab
a. Kvartalsrapport
b. Budget 2020
c. Årsregnskab 2018
13. Daglig leder
14. Parkerings-pladsen

15. Fornyelse af hverdagsgudstjeneste

16. Tingbjerg på Pride

Blad nr. 132
Formandens Initialer: SS

Poul er stoppet i praktik. Klaus er her i praktik 9
timer pr. uge.
Se nyt fra formand pkt. 4
Intet
Nyt kirkeblad undervejs
Kvartalsrapport 3 fremlagt + underskrevet
Budget 2020 med stempel 23-10-2019 17:30 er
godkendt
Revisionsprotokol for årsregnskabn2018
underskrevet. (Ingen kommentarer fra revisor)

Mette er nu officelt daglig leder, med det vederlag
der hører med.
Der er nu fungerende lys på parkeringspladsen, til
god effekt, (ift. uautoriseret ophold/handel) Der
overvejes yderligere tiltag.
Der overvejes hvordan hverdagsgudstjenesten kan
nytænkes og evt. målrettes en specifik gruppe.
Mette og Ole er i arbejdsgruppen. Menighedsrådet
godkender at der kan foretages ændringer. Starttidspunkt sat til foråret 2020. Mere information
følger efterhånden som det kommer på plads.
’Tingbjerg kirke – en del af folkekirken’ på Pride
2020, vedtaget. Foreløbigt pride-udvalg: Mette,
Helle, Kat.

17. Diakoniens Hus, status
18. Kirke-udsmykning

Evt.

Næste møde: onsdag d. 20/11
Mad: Siw
Tingbjerg sogn d. 23.10.2019

Der er sat et møde d. 30/10 med borgmester
Jesper Christensen. Ole, Mette, Siw, Kat deltager.
Menighedsrådet er åbne for opgradering/fornyelse
af udsmykningen i kirkerummet. Mette går videre
med et projekt i samarbejde med sy-værkstedet i
Tingbjerg forum.

