Menighedsrådsmøde
Tingbjerg sogns Menighedsråd
Tilstede: Siw, Jytte, Helle, Mette,
Per, Lone, Rita
Afbud: Anders
Udeblev: Magda

Dato: 10.2.2012
Kl.: 17:30
Mødet sluttede kl.:
20:04

Dagsorden

Beslutning
Lone
Godkendt
tilføjelse punkt 16: bilag
Intet nyt
I gang med MUS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af mødeleder
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidst
Nyt fra formand
Nyt fra kontaktpersonen
Nyt fra kirkeværge
a. Status hoveddøre
b. Status kalkning

c. Status Præstebolig
d. Loftisolering

7. Nyt fra sognepræst

8. Nyt fra PU

9. Nyt fra Menighedsplejerne

10. Nyt fra medarbejderrepræsentant
11. Nyt fra udvalg
a. Ansættelsesudvalg

b. Haveudvalget

c. IT udvalg
12. Elektronisk kalender

Blad nr. 88
Formandens Initialer: SS

forsinket
2 tilbud
40,000 kr. 50,000 inkl. moms
88,000 kr. 116,000 inkl. moms
Henrik undersøger en 3. mulighed gennem ”mere
kirke for pengene”
Huset er solgt på betingelsen af at radon kommer ned
til godkendt niveau. Solgt til 3. 950. 000,00
Arbejdet på lydisolering påbegyndes på bagrund APV
og med udgangspunkt i tilbud på 39.185,00kr. Henrik
Fra præsteteamet Husum/Husumvold/Tingbjerg er
der positive tilkendegivelser om det der sker i
Tingbjerg Kirke. Vi er blevet mere synlige for dem,
både i lokalpressen og provstiet.
Ny provstisekretær 1. maj.
Biskoppen gør opmærksomhed på at der allerede nu
skal tænkes over MR valg, at vi skal stille med et fuldt
menighedsråd inkl. 2-3 suppleanter.
Årsmøde i menighedsplejerne d. 2/3-2016 kl. 17
Der er en samarbejdsaftale mellem menighedsplejen i
Tingbjerg Sogn og styregruppen i Mad til Alle.
Der ønskes at der bevilliges til en Office 365 pakke til
5 computere- Bevilliget.
Vi har konstitueret os i udvalget
Vi har påbegyndt at se på kordegnestillingen
Vi er i gang med at finde vikarer til kordegn og
kirketjener.
Der er købt tønder til plantning af urter.
Der er sat løg i efteråret.
Der skal sås blomster.
Træerne beskæres.
Arbejdet går i gang efter 12. marts.
Intet nyt
TingbjergkirkeMR@gmail.com er MR adgang til
kirkekalenderen.

Der sendes en mail med password og brugernavn til
MR
13. Personale:
a. Vikardækning

b. Socialrådgiverhjørnet
c. Mus
d. APV

14. Status Berlin
15. Hovedrengøring
16. Underskrivning af bilag til
regnskabsinstruks
17. Evt.

Tingbjerg, den

Annoncer godkendt. Slås op i Jobnet, på
hjemmesiden. Spørg Husumvold kirke om at slå op
på deres hjemmeside. Facebook. Spørg provstiet om
opslagsmulighed. Henrik
Socialrådgiveren kan gå i gang med handlingsplan jf.
bilag A ”Lille idé katalog DSH februar 2016”
Afventer.
Lydisolering bevilliget
Køkken – vi inddrager erfaring fra andre kirker der
netop har fået køkken.
Internet: er udbedret
Personalemøder: er påbegyndt i 2016 – månedlig
kalendermøder.
Elevator til kælderen: henstilles til evt.
gennemrenovering af kirken. Stole i kælderen er til
erstatningsstole.
resten af APV taget til efterretning.
Vi er godt på vej. Masti har sendt endelig information
ud. Program kommer efterfølgende
Tilbud: ca. 45 timers arbejde – 11.800 kr.
Afventer tilbud fra Anders – 14 dage d.d.
Bilag underskrevet
Rita er ikke med til næste møde
Banner og PR tages op til næste møde
Forplejning til næste møde: Helle
Salme til næste gang: Jytte

