Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 29. marts 2017,
kl. 19.00. Mødet blev afholdt i Helligaandshuset.
Tilstede: Mette Edeling, Lene Sehested, Bente Lehn Jensen, Preben Skelbæk, Viggo
Haarløv, Kirsten Klingenberg, Kim Sverre Hansen, Jens Fogh, Ørjan Horn Johansen,
Kjeld Lystrup (suppleant), Sven Perdrup (suppleant), Jesper Brinkmann (suppleant),
Tove Borg (suppleant)
Afbud: Leif G. Christensen, Hanne Jensen (suppleant)
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen

Dagsorden med referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Ref.: Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden.
Ref.: Kirketjener Helle Dalsgaard og kirkekorssanger Brian Grønbæk Jensen har
opsagt deres stillinger. Stillingerne er opslået til genbesættelses snarest. Tak fra
Hanne Jensen for blomster til rund fødselsdag og tak fra Lise Jørgensen for
blomster efter operation. Jens Fogh har højmessen søndag i stedet for Theodor
Jørgensen.
3. Oplæg til kommunikationsstrategi ved Amanda Appel
Ref.: Amanda gennemgik sine arbejdsopgaver, fortalte om de medier vi anvender
til ekstern kommunikation samt fremviste statistikker over synligheden de
forskellige steder. Derefter gennemgik Amanda forskellige overvejelser og forslag
til hvordan man uden for kirken kan gøre opmærksom på aktiviteterne ved f.eks.
plakater, elektroniske skilte, bannere på kirkebygningen eller på specielle
flagstænger. Der blev ikke draget nogen form for konklusion, men
menighedsrådet synes, det skal være prismæssigt fornuftigt og æstetisk.
Der blev udtryk stor tilfredshed med kvaliteten i Amandas hidtidige arbejde.
4. Økonomi:
a. Fremlæggelse af Årsregnskab 2016 for Menighedsplejen (Bilag)
b. Godkendelse af Årsregnskab 2016 for Helligaandshuset
samt godkendelse af anvendelsen af årets henlæggelse til nyt flygel
(Bilag)
c. Godkendelse af Årsregnskab 2016 (Bilag)
Ref.: Årsregnskab 2016 for menighedsplejen blev gennemgået og taget til
efterretning.
Årsregnskab 2016 for Helligaandshuset blev gennemgået og godkendt. Det
blev ligeledes godkendt at årets henlæggelse anvendes til et nyt flygel til husets
store sal.
Årsregnskab 2016 for Helligaands Sogn blev gennemgået inklusiv
menighedsrådets forklaring til regnskabet. Regnskabet blev afleveret til
økonomiportalen og stemplet ”Helligånds Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
46097718, Regnskab 2016, Afleveret d. 29-03-2017 20:06”.

5. Helhedsplan for kirkens omgivelser jf. skrivelse af13.3.2017 fra Provstiudvalget.
(Bilag)
Ref.: Menighedsrådet drøftede argumenter for og imod en bevarelse af
støbejernsgitteret omkring kirkepladsen. Efterfølgende blev der stemt og der var
6 stemmer for og 2 imod at beholde gitteret.
Der sendes følgende svar til provstiudvalget: MR ønsker at bevare
støbejernsgitteret omkring kirkepladsen. For at sikre den del af gitteret, der er i
fare for at vælte, ønsker MR fortsat den ansøgte anlægsbevilling på 450.000 kr.
Samtidig arbejder man på en langsigtet plan for pladsens indretning og
udnyttelse.
6. Passionsoptog 2017: Det har ikke været muligt at opnå fondsstøtte til det
samlede budget 94.000. Der mangler således fortsat 19.000 kr. Vil vi øge
bidraget fra de tidligere bevilgede 10.000 kr. med yderligere 2-3.000 kr.?
Ref.: Jens Fogh gennemgik projektet. Man forventer 2-300 mennesker vil gå
igennem byen og slutte i Helligaandskirken med en gudstjeneste.
Menighedsrådet sagde ok til at bevilge yderligere 3.000 kr.
7. Reglerne for betaling for lån af kirken til koncerter (2 Bilag)
Ref.: Der var modtaget to dokumenter fra Hans Ole Thers: 1.Principper for
administration af Helligaandskirkens koncerter og 2. Vilkår for leje af
Helligaandskirken.
Mht. principperne så ønsker menighedsrådet at
1. Egne koncerter gennemføres som beskrevet.
2. Samarbejdskoncerter skal kun omfatte Sankt Annæ Pigekor og
Helligaandskirkens Kantori, hvor kirken stilles gratis til rådighed og der så
heller ikke betales for vagt og rengøring.
3. Vinøs Matiné gennemføres som beskrevet.
4. Udefra kommende koncerter gennemføres som beskrevet, men betalingen
ændres til at der kun skal betales 10% af billetindtægten, dog minimum
2.000kr.
I Vilkår for leje af Helligaandskirken rettes betalingen tilsvarende til 10% af
entreindtægten dog minimum 2.000kr.
8. Velgørenhedsmiddag i anledning af Libanon besøget sammen med
menighedsrådet fredag den 21.4. kl. 18.00 i Helligaandshuset med efterfølgende
special tema i natkirken
Ref.: Udgifterne til middagen vil blive betalt af kirken og menighedsplejen.
Deltagernes betaling går ubeskåret til venskabsmenigheden i Libanon. Alle er
velkomne. Der er maksimalt plads til 60 personer.
9. Meddelelser fra natkirken ved Jens Fogh

Ref.: Det var intet specielt nyt. Man fortsætter med de tematiske aftener: 7.4. er
der således Påske på en aften og senere følger en George Michael aften.
10. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant
Ref.: Der var modtaget en henvendelse fra organister og korsangere om at flytte
den interaktive undervisningsskærm til en anden placering. Placeringen har
tidligere været drøftet på personalemøde og i kirkeudvalget og er foretaget i
samråd med arkitekt, kirkeværge og præst. MR fandt at den nuværende
placering er den mest optimale og skal fastholdes.
11. Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmødet onsdag den 15. marts (Bilag)
Ref.: Referatet blev godkendt. Preben Skelbæk supplerede det fremsendte
referat med information om, at
Lydudvalget holder sit næste møde 6. april for sammen med Jan Voetmann at
gennemgå materialet til det kommende udbud.
Lysudvalget har holdt endnu et møde, men der foreligger endnu ikke en
konklusion.
På det kommende møde i kirkeudvalget 10. maj vil man fokusere på projektet
omkring renovering af varme og gulv i kirkerummet.
12. Brev til overborgmester Frank Jensen.
Ref.: Brevet har endnu en gang været sendt ud til menighedsrådets
kommentering og vil nu blive fremsendt til borgmesteren. I stedet for den omtalte
prioriteringsliste indarbejdes omtale at de største kommende projekter:
Renovering af varme i kirken samt renovering af kirkepladsen.
13. Status på glasmaleriet fra det østre vindue bag alteret
Ref.: Der var intet nyt. Viggo Haarløv vil gerne være den der sammen med
kirkeværgen ser på sagen.
14. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem
Ref.: Provstiudvalget er i gang med at gennemgå alle sognenes anlægsønsker.
Der er modtaget ønsker for i alt 20,5 mil. Kr., men det anses kun realistisk at
kunne imødekomme ca. 9 mil. Kr. af disse.
15. Meddelelser fra udvalgene
Ref.: Der var intet til dette punkt.
16. Ændring af korlønningerne (LUKKET MØDE)
Ref.: På det lukkede møde blev en ændret aflønningsform med løbende
afregning til kirkekorssangerne og en regulering af satserne fra 1.1.2017
godkendt.
17. Eventuelt
Ref.: På spørgsmål fra Frank Nørlem var man enige om at flyers til
musikandagterne ikke skal lamineres, men blot trykkes på lidt kraftigt papir.

