Referat af menighedsrådsmøde den 3. februar 2016,
kl. 19,00. Mødet blev afholdt i Helligaandshuset.
Tilstede: Mette Edeling, Lene Sehested, Bente Lehn Jensen, Viggo Haarløv, Kirsten
Klingenberg, Preben Skelbæk, Leif G. Christensen, Kjeld Lystrup, Britta June
Johnsen
Afbud: Lucca Weis Kalckar, Sven Perdrup, Hans Ole Thers
Fraværende: Anita Sundstrup Brinkmann, Nicolas Weicherts
1.

Dagsorden med referat:
1. Indledning
Status på brug af slotskirken.
Ref.: Alle var enige om, at det fungerede godt, det er et smukt lokale og der var
især stor tilfredshed med den gode lydkvalitet.
2. Godkendelse af dagsorden
Ref.: Dagsorden blev godkendt.
3. Meddelelser fra formanden.
Ref.: Der er prøveprædiken på tirsdag kl. 18.30 og indstillingsmøde kl. 20.30.
Arrangementet er for lukkede døre pga. tavshedspligten, så der er kun adgang
for de som menighedsrådet inviterer. En repræsentant for natkirken, vil blive
inviteret.
Der forelå en henvendelse fra kirkekorssanger Lene Lorentzen om mulig lån af
Helligaandssalen til bryllupsreception i juni. Menighedsrådet sagde ok under
forudsætning af, at de selv foretager eventuelle ommøbleringer efter natkirken
fredag aften og lokalet atter er klart til musikandagten tirsdag.
Distriktsforeningen har inviteret til generalforsamling 9.3.i Kildevældkirkens krypt
samt til at man melder sig som delegeret på Landsforeningens årsmøde. Der var
ingen interesse for dette.
4. Fremlæggelse og behandling af revisionsprotokollat af 15.12.15.
Ref.: Revisionsprotokollatet af 15.12.15 blev behandlet:
Menighedsrådet er vidende om at det samlede indestående i enkelte banker
overstiger 750.000 kr., men har valgt at placere pengene i Danmarks største
banker.
Menighedsrådet har accepteret at den positive kassedifference er indtægtsført i
2015 regnskabet.
Menighedsrådet har bedt administrationschefen sikre at regnskabsinstruksens
regler for attestering overholdes – se punkt 5.
Administrationschefen har siden sin tiltrædelse den 1. november registreret sygeog feriefravær i FLØS og det vil også ske fremadrettet.

Menighedsrådet bad administrationschefen undersøge om kordegnesamarbejdet
er omfattet af reglerne for vedtægter og i bekræftende fald udarbejde en sådan til
godkendelse.

5. Godkendelse og underskrift af Bilag til regnskabsinstruks.
Ref.: På mødet blev fremlagt og godkendt et opdateret bilag til
regnskabsinstruks.
6. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2015 for Helligaands Sogns
Menighedsråd.
Ref.: Forslag til resultatdisponering og årsregnskab for 2015 blev af
administrationschefen forelagt menighedsrådet, der godkendte begge.
Årsregnskabet blev afleveret og stemplet: ”Helligånds Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 46097718, Regnskab 2015, Afleveret d. 03-02-2016 21:21”
7. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2015 for Helligaandshuset.
Ref.: Helle Petersen har revideret årsregnskabet, der efter indarbejdelsen af
hendes bemærkninger blev godkendt.
8. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2015 for menighedsplejen.
Ref.: Helle Petersen har revideret regnskabet, der blev godkendt uden
ændringer. Fremadrettet flyttes Tinkorskassen fra Husets regnskab til
Menighedsplejens. Og der oprettes egen bankkonto til Menighedsplejen.
9. Hvilke faciliteter kan skoletjenesten bruge i forbindelse med at de er her i uge 36
og 37 2017?
Ref.: MR godkendte at Skoletjenesten kan være her både i uge 36 og 37 i 2017.
Aktiviteterne skal primært foregå i Helligaandssalen, men periodevis kan såvel
kirken som kirkens udendørsarealer anvendes.
10. Restaurering af Luccas figuren på prædikestolen.
Ref.: Menighedsrådet godkendte igangsættelsen af restaureringen.
11. Restaurering af messehaglet
Ref.: Da man ikke er særlig tilfreds med Center for Kirkekunst sidste
istandsættelse af et messehagel, fik Tove og Mette tilslutning til i samråd med
Nationalmuseet at indhente alternative tilbud på de næste istandsættelser.
12. Godkendelse af referater fra kirkeudvalgsmøderne, der har været afholdt mandag
den 4. januar og mandag den 1. februar
Ref.: De to referater blev godkendt. Derudover oplyste Preben at renoveringen af
kirkerummet på nuværende tidspunkt følger tidsplanen. Da betalingerne falder før
vi modtager ligningsmidlerne vil kirken midlertidigt låne 1,2 mil. Kr. af
Helligaandshuset.
Der er ekstraordinært kirkeudvalgsmøde 10.2. kl. 19.00 omkring kirkens ønsker til
anlægsbudgettet for 2016. Man ser gerne, at resten af menighedsrådet deltager.
13. Meddelelser fra Leif G. Christensen

Ref.: Leif ser frem til at få en ny kollega. Leif mindede om, at vi fortsat ønsker at
få en sogne- og kulturmedarbejder. Jørgen skal lave en beregning på de
økonomiske muligheder inden for budgettet.
Da vi under kirkerestaureringen har en ret stram kvote for handlinger i Slotskirken
er man i denne periode ekstra påpasselig med ikke at acceptere vielser uden
tilknytning til kirken.
På kirkekontoret i Trinitatis er ansat en ny kordegn Karina, til at passe
Helligaandskirken.
På søndag den 7.2. kl. 16 er der Lysmesse i Helligaandssalen med deltagelse af
biskoppen og repræsentanter fra forskellige trosretninger.
Helligaandshuset er stillet til rådighed i forbindelse med Danske Kirkedage. Der
vil også i 2017 blive afholdt sommercafé. Da det kniber med frivillige overvejes
alternativer i form af ekstern restauratør eller lignende.
Natkirken fungerer fint under Elisabeth og Samuels ledelse indtil der er fundet en
ny natkirkepræst.
I menighedsbørnehaven er det nu ved at være konkret med en fusion og der
arbejdes pt. med vedtægterne for den nye samlede institution.

14. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant
Ref.: Der var intet til dette punkt, da Hans Ole har orlov.
15. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem
Ref.: På sidste møde havde man godkendt istandsættelsesprojektet for
kirkerummet.
16. Meddelelser fra udvalgene
Ref.: Libanonudvalget arbejder på udarbejdelsen af en kontrakt. Menighedsrådet
gav udvalget fuldmagt til at forhandle og underskrive denne.
Der er møde i skoletjenesten i næste uge.
17. Lønforhandling med organisterne (lukket punkt)
Ref.: Dette punkt blev behandlet på et lukket møde.
18. Eventuelt..
Ref.: Lene spurgte til eventuelle planer for at Jørgen flytter sit kontor til Sakristiet.
Jørgen er meget interesseret i dette, men da Leif har forbehold over for det
øgede antal besøgende og de deraf afledte forstyrrelser, skal der til næste møde
udarbejdes en skitse for en løsning.
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen

