Referat for Menighedsrådsmøde tirsdag d. 2. februar kl. 19.30.
Tilstede:
Mette Münchow
Vibeke Dinesen
Kate Sørensen
Jesper Frost Rasmussen
(ref.)

Knud Sørensen
Margrethe Tranberg
Stine Ravnborg Nissen

Jane Søgård Hansen
Sune Wæsel

Lissi Sørensen
Birgit Lerstrup

Lars Jepsen
Henrik Vase Frandsen
Jesper Engholm

Afbud:
Hans-Jørgen Lykkeboe

0. Præsternes punkt

Der blev sunget to salmer, og Margrethe fortalte om Kyndelmisse.
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt, dog udgik pkt. 4 og 6.
2. Meddelelser

Jørgen Anthoni blev ønsket tillykke med de nylige 70 år.
3. Nyt fra kasseren

Regnskabet 2015, ser nu ud til at give et større overskud end ventet. Det er dog stadig
usikkert, præcis hvor det ender.
3.1. Procedure til årsafslutning 2015

Der vil i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2015, blive afholdt et
ekstraordinært Menighedsrådsmøde via mail, hvor regnskabet vil blive diskuteret.
Der vil så være en dag, hvor regnskabet kan underskrives på kirkekontoret.
Det vil være i forbindelse med FU-mødet d. 8. marts.
3.2. Revisionsprotokol (bilag 1)

Revisionsprotokollen blev gennemgået og godkendt.
4. Nyt fra kirkeværgen

Udgik.
5. Nyt fra kontaktpersonen

Kontaktpersonen orienterede om, at hun er ved at komme ind i sagerne.
Kontaktpersonen vil holde møde med den foregående kontaktperson og formanden om
overdragelse
Og af sager var der sangernes kontrakter og den faste kirketjeners weekendvagter.
6. Tilbud om historisk orgel til kirken v. Organist Bjørn Rasmussen (bilag 2)

Udgik

7. Menighedsrådsvalget 2016
7.1. Valg af nyt medlem til valgbestyrelsen, i stedet for Michael Riis.

Lars Jepsen blev valgt som nyt medlem af valgbestyrelsen
7.2. Køreplan for valget.

Formand for valgbestyrelsen, Henrik Vase Frandsen, gennemgik de formelle datoer
omkring orienteringsmøde, opstillingsmøde og valget.
Menighedsrådet besluttede, at der skulle være et åbent opstillingsmøde umiddelbart
efter orienteringsmødet d. 13. september.
Aktivitets- og Pr-udvalget vil komme med en plan for, hvordan der kan hverves nye
medlemmer til menighedsrådet.
Dette skulle bl.a. gøres via en uforpligtende orienteringsdag for mulige medlemmer.
8. Ansøgning fra Tværkulturelt center (bilag 3)

Ansøgningen blev godkendt, under den forudsætning at James og Miriam Lubega vil
komme til et menighedsrådsmøde og fortæller om deres menighed, herunder den
ansøgte konference.
9. Eventuelt

Frivillighedsordningen blev diskuteret, hvor personalet fremviste det nye tiltag med
frivillighedstavlen.
Valby d. 19. april 2016:

Mette Gry Münchow

Knud Sørensen

Lars Jepsen

Vibeke Dinesen

Margrethe Tranberg

Henrik Vase Frandsen

Kate Sørensen

Stine Ravnborg Nissen

Jesper Engholm

Jesper Frost Rasmussen

