Referat af menighedsrådsmøde i Tingbjerg Sogn, onsdag, den 12. marts kl. 17:00
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Kommentarer til forrige referat: Helle Køster er indtrådt i Stående Udvalg efter Annette Rønnentoft
Brev fra provstiet vedr. målsætning: Der arbejdes videre med det i Stockholm
Kontaktpersonen har optaget arbejdet
Nyt fra kirkeværgen: Vedr. forslag til handicaptoiletter: Henvendelse til Scleroseforeningen
Nyt fra sognepræsten: Dåb af to voksne fra et asylcenter 2. påskedag.
Sommerferiefamilierne er ved at være på plads. Rita og Bodil er frivillige
Begge menighedsplejer har haft årsmøde. Kirsten er valgt som kasserer.
Der er ikke kommet sponsorpenge til Sverigesturen.
1. Årsregnskab for 2013 er gennemgået og vedtaget.
2. Igangsat arbejde ved præsteboligen færdiggøres. Gulv i køkken udskiftes. Øvrige arbejder
afventer.
3. Listen vedr. ønsker til større anskaffelser i 2014 prioriteret og besluttet.
4. Tilskuddet fra Projektsekretariatet bortfalder 1.7.2014. Det kræver, at beløbet budgetteres af os
til næste år. Brev til projektsekretariatet til markering og anmodning om genovervejelse af evt. m.
deling af beløbet m. kirkekassen sendes. Helle + Henrik forfatter. Siw skriver under.
1. Hjemmesiden opdateret med nyt kirkeblad.
2. Intet nyt fra aktivitetsudv.
Voldspolitik og svar til arbejdstilsynet godkendt/vedtaget. Forslag til kontaktperson ved krisehjælp:
Birgitte Fabricius de Tengnagel. (Ulrich kontakter).
Lukket mødepunkt – udenfor referat
Personale
1. Lukket mødepunkt – udenfor referat
2. Vi har modtaget uopfordret ans. om kirketjenervikar-stillingen. – Vi følger op.
Studietur til Stockholm: Helle + Ulrich er nyt Stockholmudvalg.
Askebæger opsættes på lygtepæl foran kirken (så det skæmmer mindst muligt)
Opmærksomhed ved mærkedage: Retningslinjer vedtaget
Vi henvender os til boligadvokat vedr. Diakoniens Hus. – Jf. Simeons og Sankt Johannes’ sag. Henrik
kontakter
Menigheden fra Eritrea starter 3. søndag i Marts. Fremover låner de kirken 1. og 3. søndag i
måneden
Punktet: ”Spørgsmål, Ideer og visioner ” tages med på dagsordenen fremover
Eventuelt: Henrik bevilges deltagelse i Nyborg Strand årsmødet for kordegne
Næste MR. Møde: 11.6. kl. 17:00. Næste formøde: 28.5. kl. 17:00
Ref. HS.

