Menighedsrådsmøde
Tingbjerg sogns Menighedsråd
Tilstede: Siw, Helle, Anders, Susanne,
Nancy, Lone, Magda, Mette
Afbud: Ole, Per
Udeblev:
Ref. Kat

Dato: 15.02.2017
Kl.17.45
Mødet sluttede kl:
19.25

Dagsorden

Beslutning
Anders
Godkendt
Godkendt
Intet nyt
Kontaktpersonen har været på kursus, og
orienterede om dette. MUS-samtaler planlagt i
foråret, efter visionsweekenden. Datoer følger.
Vinduer i DH er færdiglavede, males når det bliver
varmere.
Siw tager kontakt til rengøringsfirma for at sætte
dato for efter fastelavn.
Biskoppen har været på besøg, det var meget
vellykket og vi modtog et brev med tak for en dejlig
dag.
Orientering.
Der er årsmøde i Menighedsplejerne d. 29. marts.
Intet nyt

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af mødeleder
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidst
Nyt fra formand
Nyt fra kontaktpersonen

6. Nyt fra kirkeværge
a. Status hovedrengøring
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
13. Udflugt
14. Kirkens visionsweekend
15. Medlemskab af tværkulturelt center
16. MR-honorar
17. Evt.

Næste møde er d.8/3.
Siw sørger for mad.
Lone salme.

Blad nr. 102
Formandens Initialer: SS

Der bevilges 3 sessioner coaching til to
medarbejdere.
Der gives penge til indkøb af bark-bag. Det
besluttes fra d.d. at have-udvalget bevilges en fast
sum på 5000 kr. pr. år til diverse mindre indkøb.
Vi afventer møde med kopimaskineperson.
Der har været afholdt indledende byggemøde, og
diskuteret ønsker til kirken. Ønskerne er
videregivet til arkitekt Jørgen Kreiner-Møller, der
deltager i næste møde d. 2. marts.
Behov og ønsker til køkkenet indhentes fra DH via
Maja, der sørger for de frivillige bliver hørt.
Kat og Siw forhører hos ejendomskontoret om
mulig aftale vedr. klip af hæk.
Nyt kirkeblad på trapperne.
Årsregnskabs-formøde d. 1. marts 13.30.
Menighedens sommerudflugt er sat til d. 18 juni.
Destination følger.
Der bestilles fælles bus til transporten.
Vi melder os ind i Tværkulturelt center.
Provstiet søges om godkendelse af honorarstigning på 5.000,- pr. tillidspost i menighedsrådet.
Fin artikel om Tingbjerg kirke i Menighedsrådenes
blad.

Tingbjerg, d. 15/02/2017

