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Dagsorden

Beslutning
Anders er valgt
Godkendt
Godkendt
Intet nyt
Intet nyt. MUS-samtaler på vej.

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 hovedrengøring

b. Status varmeanlæg
c. Status kirkelys
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 og PR udvalg
d. Byggeudvalg

e. Stående udvalg
f. Aktivitetsudvalg
12. Regnskab
a. Budgetmøde

Blad nr. 106
Formandens Initialer: SS

Hovedrengøring udsat grundet ombygning. Der
gøres ekstra indsats med rengøring før
konfirmationsdag. Siw taler med Reza. Punktet
tages ud pr. næste møde.
Projektet igangsættes ifm. ombygning.
5%-ansøgning om midler behandles på næste PUmøde
Præsterne Morten og Morten fra vores
venskabskirke, Haraldskirken, har været på besøg.
Provstiudvalget har taget vores indsigelse om
kvadratopmålingen til efterretning, og der
omberegnes derefter. Endeligt resultat udmeldes
når den endelige bevilling er fastsat slut sommer.
Orientering fra årsmødet. Der planlægges en
diakoni-workshop til næste år, herfra. Der kan
sendes 6 familier på sommerferie gennem MHP i
år, nu valgt.
Orientering. Organist melder stor tilfredshed med
årskursus.
Orientering om vikarer.
Bark er købt. Der arbejdes løbende i haven.
Ny printer er installeret og kørende. Fungerer fint.
Det vedtages at opdatere vores anti-virus software.
Orientering fra sidste møde.
Der er uventet fundet asbest. Det bliver fjernet før
selve ombygningen begynder. Budgettet er
justeret. Estimeret slut-tidspunkt for byggeprojekt
justeret og hedder nu mid-januar 2018.
Intet nyt
Kirkeblad er sendt til tryk.
Budgetmøde afholdes 1. juni. Deadline for afvl. Af
foreløbigt budget til provstiet er 15. juni.

13. Procedure vedr. ansættelse af
praktikanter i DH (Mette)

14. Kursus (Kat)
15. Kommunikation (Kat)
16. Evt.

Næste møde er d. 14/6
Kat sørger for mad.
Samle valgt, 725.

Tingbjerg, d. 10/05/2017

Maja og Mette efterspørger tilladelse til at
godkende kortere ansættelser af praktikanter
direkte, uden det først at skulle gennem hele
ansættelsesudvalget, for større effektivitet i
proceduren. Gældende kun for praktikanter til
Diakoniens hus. Procedure er godkendt.
Ferielovskursus godkendt.
Orientering om menighedsrådets mailbox. Vi
overvejer system for sortering og videresending.

