Referat fra menighedsrådsmøde onsdag, den 21. november 2018 kl. 19.00 i
Helligaandshuset.
Tilstede: Lene Sehested, Bente Lehn Jensen, Preben Skelbæk, Viggo Haarløv, Kim Sverre
Hansen, Kjeld Lystrup, Leif G. Christensen, Sven Perdrup (stedfortræder for Kjeld Lystrup),
Hanne Jensen (stedfortæder for Kirsten Klingenberg), Jesper Brinkmann (suppleant), Tove
Borg (suppleant), Ulrik Stærbo (kirkeværge).
Afbud: Kjeld Lystrup, Kirsten Klingenberg, Jens Biegel-Fogh, Ørjan Horn Johansen
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Ref.: Der blev sunget nr. 118: Julen har englelyd.
Der blev tilføjet et ekstra punkt for lukkede døre: Personalesag.
Der er 7 stemmeberettigede.
2. Valg af formand
Ref.: Lene Sehested blev valgt med 7 skriftlige stemmer for.
3. Valg af næstformand
Ref.: Preben Skelbæk blev valgt med 7 skriftlige stemmer for.
4. Valg af kirkeværge
Ref.: Ulrik Stærbo blev genvalgt.
5. Valg af kasserer
Ref.: Preben Skelbæk blev genvalgt.
6. Valg af sekretær
Ref.: Jørgen Hvolbye Lauritzen (adm.chef) blev genvalgt.
7. Valg af kontaktperson
Ref.: Bente Lehn Jensen blev genvalgt.
8. Valg af bygningskyndig
Ref.: Arkitekt Anne Nebel fra Elgaard Architecture blev valgt som ny bygningskyndig.
9. Valg af underskriftsberettiget
Ref.: Preben Skelbæk blev valgt.
10. Tid og sted for møderne i 2019:
Tirsdag den 12. februar
Onsdag den 20. marts
Onsdag den 15. maj
Tirsdag den 13. august
Tirsdag den 8. oktober
Onsdag den 12. november
Ref.: Onsdag den 20. marts blev ændret til tirsdag den 19. marts, onsdag den 15. maj
blev ændret til tirsdag den 14. maj og den 12. november er en tirsdag.
11. Meddelelser fra formanden
Ref.: Der var ingen meddelelser.
12. Økonomi
a. Status for kirkens økonomi
b. Status for Helligaandshusets økonomi (bilag)
c. Ansøgning om lyd-udstyr til organisterne (bilag)
d. Ansøgning om lyd-udstyr til natkirken (bilag)

e. Ansøgning om lys-udstyr til natkirken (bilag)
f. Det forventede årsresultat for Helligaandshuset og disponering af formuen ved årets
udgang.
Ref.: Efter gennemgang af regnskabsstatus og de mulige investeringsønsker blev
følgende besluttet: Projektet ”Ny lyd i kirken” afsluttes med tilkøb af ekstraudstyr til
natkirken (20.000 kr.) og mikrofoner mm. i lysekronerne til organisterne (20.000 kr.) for
i alt 40.000 kr.
Via kirkens drift indkøbes lysudstyr til brug i natkirken og ved andre former for
optræden i koret. Pris 140.000 kr.
I Helligaandshuset overføres ”egenkapitalen” per 1.1.2019 til kirkens regnskab som
anlægsprojekter. 1. Information om kirken/bogprojektet overføres med 83.000 kr. minus
evt. forbrug inden udgangen af december. 2. Den nuværende opsparing til nyt gulv på
225.000 kr. overføres. 3. De per dagsdato afsatte midler til delreparation af hegnet på
256.000 kr. overføres minus evt. forbrug inden udgangen af december.
Af den resterende del af kapitalen anvendes ca.650.000 kr. til renovering af endnu et
stykke af hegnet – det nordligste – og resten hensættes til opsparing til gulvet.
Inden igangsætning af hegnet søges der om medfinansiering via 5% midlerne.
13. Godkendelse: Referat fra kirkeudvalgsmøde 12.11.2018 (bilag)
Ref.: Referatet blev godkendt.
14. Status på gulvprojektet
Ref.: Ulrik Stærbo gav et resume af projektstatus. Næste skridt i gulvudvalget vil være
fastlæggelse af en strategi for fondsansøgningerne. Menighedsrådet godkendte det
fremsendte materiale.
15. Meddelelser fra Leif G. Christensen
Ref.: Julenummeret af kirkebladet er netop udkommet.
I stedet for Heidi Jepsen, som foreslået på sidste møde, indtræder Lene Sehested i
børnehavens bestyrelse.
16. Meddelelser fra natkirken ved Jens Biegel-Fogh
Ref.: Der var ingen meddelelser, da Jens Biegel-Fogh havde fri.
17. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant
Ref.: Der var ingen meddelelser da Ørjan Horn Johansen havde ferie.
18. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem
Ref.: På sidste provstiudvalgsmøde var alle kvartalsregnskaber for 2018 og
årsregnskaber 2017 blevet godkendt.
19. Meddelelser fra udvalgene
Ref.: Agnete Holm havde sidste søndag i Libanon deltaget i dåben af præstens barn og
menighedsrådet var med i gaven: Et forgyldt Dagmar Kors.
20. Eventuelt
Ref.: Aflevering og bortkørsel af materiel i forbindelse med eksterne koncerter
fungerer ikke optimalt, da det både kommer på forkerte tidspunkter og der ikke i
tilstrækkelig grad tages hensyn til kirkens interiør ved ind- og udkørsel fra
kirkerummet.
Jørgen Hvolbye Lauritzen samler de ansvarlige for at få strammet op på betingelser
og kompetencer.
Efter kirkekorets julekoncert den 17. december vil menighedsrådet invitere ansatte,
frivillige og sig selv på et glas vin for at ønske god jul.
21. Personalesag (LUKKEDE DØRE).
Ref.: Jørgen Hvolbye Lauritzen får fra 1. januar 2019 en seniorordning med en
månedlig fridag.

