Indkaldelse til MR møde, den 11.6.2014 kl. 17 i mødesalen

1. Kommentarer til seneste referat
2. Nyt fra formanden
1. Orientering om brev fra områdesekretariatet og muligt svar: Henrik skriver et
”takkebrev”
3. Fredagsbrunchen: Skal der være en frivillig egenbetaling af 10,- fra efter
sommerferien? – Vi prøver af med en frivillig betaling på kr. 10,- pr. prs. Maja står
for modtagelsen af penge.
4. Nyt fra PU: v. Rita: Vi skal være opmærksomme på at være hjemme ved næste
budgetsamråd, fordi det er der vi kan argumentere for vores sager!
5. Nyt fra kontaktpersonen v. Helle:
1. Orientering og aftale om planlagte MUS-samtaler for 2014: Helle gennemgår
de gamle mus-samtaler og følger op.
2. Aftale om det årlige personalemøde. Dato fastsættes i næste uge.
6. Nyt fra kirkeværgen
1. Orientering vedr. boligadvokat. v. Henrik
2. Orientering om udførte håndværkerarbejder. v. Henrik
3. Orientering om planlagte håndværkerarbejder, hvem og hvornår. v. Henrik
4. Status for anskaffelser 2014. Beslutning: Ole kan købe et klaver til Diakoniens
Hus. Henrik kontakter provsti vedr. anlægsmidler til markise - budget 2015.
7. Nyt fra sognepræsten. V. Ulrich:
1. Orientering om ferieprojektet: Vi har fået en ekstra kvote til ferieprojektet, så
nogle tager af sted i uge 27, nogle i uge 28. Indtægtsgrænsen er sænket,
hvilket er et stort problem!
2. Samarbejde med Västra Skrävlinge: Den 7. september er der
venskabsmenighedssøndag her (på kirkens fødselsdag). Den 12. oktober er
nogle inviteret til 150 års jubilæum i Västra Skrävlinge. Lis, Rita, Jytte,siw &
Ulrich er interesserede i at deltage.
8. Økonomi
1. Orientering om indeværende status. v. Henrik
2. Årsregnskab 2013 – status kommentarer: Årsregnskab med datostempel
10-03-2014 – kl. 12:16 blev godkendt på seneste MR møde.
3. Budget 2015: v. Ulrich: Yderligere begrundelser for ansøgning vedr. særlige
indsatsområder blev gennemgået. Sendes til provstiet
9. Socialrådgiveren indarbejdes i personalenormeringen iflg. provstiets ønske
1. Projektbeskrivelse for socialrådgivertjenesten er udarbejdet. (Samarbejde
imellem Tingbjerg, Bellahøj og Kapernaums sogne). Tingbjerg Sogns MR er
positive overfor projektet. Sendes til provstiet
10. Nyt fra udvalg
1. IT-udvalg: Vedtagelse af en procedure for ændringer i hjemmesiden, politik
for fotografering til gudstjenester. v. Anders: MR besluttede, at Anders er
tovholder ift. ændringer på hjemmesiden. Maja laver en Facebookprofil for
Diakoniens Hus. Fotografering under nadveren undgås fremover.
2. Aktivitetsudvalg: Orientering om mødet 11.6. v. Ulrich: Aktiviteter er planlagt
for resten af sæsonen. Fødselsdags-festudvalg: Ulrich og Helle. Juleaften

planlægges igen i år. Opfordring til nytårstale af 3-4- MR-medlemmer
sammen.
11. Personale. Orientering om Anettes løntilskudsjob.
12. Kort evaluering af studieturen til Stockholm: Brev vedr. vores ønske om
kordegnekontorets forblivelse i Tingbjerg sendes til provstiet. Enighed om, at
Stockholmturen var en stor succes. Gode besøg i Diakonikirkerne!
13. Vedtagelse af sognets målsætning ifølge forslag udarbejdet i Stockholm: Vedtaget.
– Sendes til provstiet
14. Opmærksomhed ved mærkedage: Status for kalenderen med mærkedagene: Maja
foreslåes som bestyrer af en kalender med fødsels- og mærkedage.
15. Aftale om menighedsrådsdag: 1. november 2014.
16. Eventuelt: Information vedr. potentiel radiooptagelse fra Radio 24/7, som lejer en
lejlighed i Tingbjerg i juni. Rita og Helle stiller op fra Tingbjerg Kirke – Sammen med
Maja.
Provstesyn den 3. september 2014 kl. 13. Start i kirken.

Ref. Henrik

