Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag, den 12. februar 2019 kl.
19.00 i Helligaandshuset.
Tilstede: Lene Sehested, Bente Lehn Jensen, Preben Skelbæk, Viggo
Haarløv, Kirsten Klingenberg, Kim Sverre Hansen, Kjeld Lystrup, Leif G.
Christensen, Sven Perdrup (suppleant), Hanne Jensen (suppleant)
Afbud: Jens Biegel-Fogh, Ørjan Horn Johansen
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen
Dagsorden med referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Ref.: Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
Ref.: Lene havde fået en henvendelse fra Jeanne Gravfort om et kursus
omkring menighedspleje. Materialet blev sendt rundt.
Bogen ”Fremtidens Folkekirke” fra Høsterkøb Kirke, som var omtalt
samme dag i Kristeligt Dagblad er modtaget og blev sendt rundt.
Lene fremhævede den positive omtale af natkirken i Berlingske Tidende
den 26.1.2019.
Referatet fra det sidste citykirkemøde blev rundsendt.
3. Økonomi. Fremlæggelse og godkendelse af:
a. Årsregnskab 2018 for Helligaandshuset
b. Årsregnskab 2018 for Helligaands Sogns Menighedsråd
Ref.: Ad a.: Regnskabet for Helligaandshuset blev gennemgået og
godkendt. Da husets regnskab fra og med 2019 er en del af Helligaands
Sogns Menighedsråd regnskab, besluttede menighedsrådet at husets frie
midler per 31.12.2018 på kr. 656.508,74 overføres til kirkeregnskabet
som opsparing til nyt gulv.
Regnskabet for Helligaands Sogn menighedsråd for 2018 blev
gennemgået og godkendt. Regnskabet blev ved afleveringen i
økonomiportalen stemplet:
”Helligånds Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 46097718, Regnskab 2018, Afleveret d.
12-02-2019 20:00”

4. Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmøde 01.02.2019
samt referat fra møde i forbindelse med syn samme dag.
(Referaterne samt synsrapporterne er vedlagt som bilag)

Ref.: Referatet blev godkendt. Preben oplyste, at siden mødets
afholdelse, er der nu modtaget godkendelse fra Stiftet på renovering af
det næste stykke af hegnet.
Der var en kort dialog omkring status på gulvsagen og efter henvendelse
fra en kirkegænger anmodede MR gulvudvalget om inden endelig
igangsætning af projektet at lave et præsentations- og høringsmøde for
menigheden.
5. Godkendelse af prioriteret liste over anlægsønsker:
Ref.: Med udgangspunkt i de afholdte syn og synsrapporter havde
kirkeudvalget indstillet at følgende anlægsønsker for 2020 fremsendes til
provstiudvalget med de angivne beløb og prioriteter:
Første prioritet: 3-6 mil. kr. til nyt gulv. Anden prioritet: 100.000 kr. til
istandsættelse af toiletter i kirkens forhal. Tredje prioritet: 200.000 kr. til
udbedring af kondens ved to vinduer i kirkerummet. Fjerde prioritet:
1.500.000 kr. til renovering af sidste del af hegnet mod Valkendorfsgade.
Menighedsrådet godkendte indstillingen.
6. Meddelelser fra Leif G. Christensen
Ref.: Leif medbragte nyt og hilsner fra flere medlemmer af menigheden.
Leif har nu afsluttet og fået godkendt sin masteruddannelse og takkede
for menighedsrådets støtte til dette. Der var et stort tillykke fra
Menighedsrådet.
Leif takkede alle frivillige og ansatte, der havde medvirket til at
julemåneden var blevet afviklet på en god og meget positiv måde.
Der er et par præster, der af og til overtager en tjeneste som aflastning for
Leif og Jens, men der er endnu ikke fundet nogen langsigtet løsning.
Leif gjorde opmærksom på højskoledagen og dens spændende program
den 20.2.
Menighedsrådet blev mindet om reception den 24.2. i anledning af
biskoppens fødselsdag, hvor alle menighedsrådsmedlemmer og ansatte
er inviteret.
Der har på positiv vis været afholdt det årlige statusmøde med Sankt
Annæ med evaluering af det sidste år og planlægning af det kommende
år.
7. Meddelelser fra Jens Biegel-Fogh
Ref.: Der var intet til dette punkt, da Jens havde ferie.
8. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant
Ref.: Der var intet til dette punkt, da Ørjan havde meldt afbud.
9. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem

Ref.: På det sidste møde i provstiudvalget i 2018 havde vi fået bevilget kr.
250.000 fra 5% midlerne til etape to at renoveringen af hegnet.
10. Meddelelser fra udvalgene
Ref.: Det var intet til dette punkt.
11. Eventuelt
Ref.: På forslag fra Bente vil menighedsrådet jævnligt anvende den første
halve time af møderne til at drøfte kirkelige emner som f.eks. drop-in dåb,
musikken i kirken, nye aktiviteter for menigheden mm.
Hanne efterlyste specifikt en genoplivning af den årlige skovtur og
tirsdagscafeerne.
Mødet sluttede kl. 20.50.

