Referat af MR møde, den 15.1.2014 kl. 17 i menighedssalen
1. Kommentarer til seneste referat:
Ingen
2. Konstituering af menighedsråd:
Annette Rønnentoft meddelte, at hun pr. dags dato udtræder af menighedsrådet og at hun pr.
dags dato ikke længere er kontaktperson.
Helle Køster indtrådte i menighedsrådet i stedet og er ikke længere supppleant
 Valg af formand:
Siw Sigurdsson (6 stemmer)
 Valg af næstformand
Jytte Jensen (6 stemmer)
 Valg af kasserer
Rita Tjell Langeland (6 stemmer)
 Valg af kirkeværge
Rita Tjell Langeland (6 stemmer)
 Valg af kontaktperson Helle Køster
3. Nyt fra formanden
Indkøb af askebæger til diskret placering foran kirken. (Siw+Kirsten+Henrik kommer med
forslag)
4. Nyt fra kontaktpersonen: Se under pkt. 2.
5. Nyt fra kirkeværgen:
Nyt toilet er ved at blive etableret i Diakoniens Hus
6. Nyt fra sognepræsten
 feb. er der fællesgudstjeneste i Haraldskirken, Høje Gladsaxe.
 Anette Hillerup Andersen starter i løntilskudsjob i Diakoniens Hus.
 Søster Bente vil gerne være vikar for Maja.
 Bodil vil gerne stoppe i menighedsplejen, men fortsætter indtil ny kasserer er fundet.
 Menighedsrådet bakker op om, at hjælp fra menighedsplejen koordineres imellem
Masti og Ulrich og at månedsoversigter ikke anonymiseres.
 Ulrich ønsker ikke at deltage i arbejdsgruppen vedr. arb. miljø.
7. Økonomi
 Ønsker til større anskaffelser i 2014: Katafalk indkøbes.
 Herudover vurderer stående udvalg + personalemødet ønskerne og indstiller til
menighedsrådet.
 Udlejning af 2 kamre i Diakoniens Hus til menighedsplejen: De 2 menighedsplejer lejer
kamrene i Diakoniens Hus fpr kr. 12.000,- pr. år. For hver menighedspleje. Gælder i
2014.
 Regnskabsinstruks underskrevet
8. Nyt fra udvalg
 IT-udvalg:
Intet nyt
 Aktivitetsudvalg:
o Besøg fra Sverige. Syriske kvinder i Diakoniens Hus + kirkemiddag
o Kirkeblad på vej
o Menighedstur 2. Pinsedag til Kalundborg
9. Arbejdstilsynets påbud – handlingsplan: Helle + Siw + Henrik og evt. Ole(?) udarbejder brev
til arbejdstilsyn. Punktet drøftes til personalemødet (den 16.1.)
10. Personale
1. Ansøgning dirigentkursus:
Bevilget
2. Kursus i årsafslutning (kordegn):
Bevilget
11. Studietur til Stockholm fra 1. – 3. eller 4. juni undersøges nærmere. Helle + Anders er
rejseudvalget.
12. Ansøgning om brug af kirken fra eritreisk Migrantmenighed:
MR bifalder. Nærmere aftale sker med kirkekontoret.
13. Næste møde: Onsdag, den 12. marts kl. 17
14. Evt.: Intet
Ref. HS

