Referat af menighedsrådsmøde den 31. august kl. 19.00 i Helligaandshuset.
Tilstede: Mette Edeling, Lene Sehested, Bente Lehn Jensen, Viggo Haarløv, Preben
Skelbæk, Hans Ole Thers, Leif G. Christensen, Jens Fogh, Britta June Johnsen
Afbud: Lucca Weis Kalckar, Kjeld Lystrup
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen
Dagsorden med referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Ref.: Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden.
Ref.:
Der var modtaget takkekort fra Dronningen i anledning af den buket, der var
sendt med tak for lån af Slotskirken.
Der var takkekort fra Theodor Jørgensen i anledningen af flasker og ønske om
god bedring fra menighedsrådet.
Mette havde besvaret en henvendelse fra biskoppen vedrørende den parkering,
der finder sted på kirkepladsen og henvist til menighedsrådets behandling af
spørgsmålet.
Stiftet havde gjort opmærksom på, at restaureringen af prædikestolens Lukas
figur ikke var godkendt inden igangsætningen.
Amanda Appel er ansat som kirke- og kulturmedarbejder og begynder i næste
uge.
Menighedsrådet drøftede den tilbudte monolog af Merete Arnstrøm.
Konklusionen var at det var et interessant tilbud, prisen på de 7.000 kr. blev
godkendt og at organister og præster må finde et passende tidspunkt til
afviklingen.
Til provstiets budgetsamråd 7.9. tilmeldes følgende: Preben Skelbæk, Leif
Christensen, Mette Edeling og Jørgen Hvolbye Lauritzen.
3. Forberedelse af orienteringsmødet den 11.9.
Ref.: Mødet er en kombination af det årlige menighedsmøde og
orienteringsmødet før valget, hvilket dagsorden skal afspejle.
Valgudvalget er ansvarlig for mødet, laver dagsorden og entrerer med
indlægsholderne.
4. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 1. halvår 2016.
Ref.: 1. halvårs drift viser et overskud på 316.000 kr. Der er dog modtaget
arbejder i perioden for ca. 122.000 kr., der endnu ikke er faktureret. Det
resterende overskud skyldes større faktiske udgifter i 2. halvår end i 1. halvår.
Regnskabet blev godkendt.
5. Restaurering af messehaglerne.

Ref.: Der er truffet aftale med Nationalmuseet og de har modtaget
messehaglerne. Arbejdet forventes afsluttet inden december 2016, hvorefter de
skal håndteres forsigtigt og iført hvide handsker.
Der forventes samtidigt udarbejdet et lille notat omkring deres historie.
6. Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmødet mandag den 29. august.
Ref.: Preben Skelbæk gennemgik referatet. Af væsentlige punkter blev nævnt:
Der er ikke konstateret nogen lækage i gulvvarmen i Helligaandshuset, så sagen
lukkes.
Der måles forsat luftfugtighed og Nationalmuseet kontaktes for afklaring af
kravene.
Renoveringen af kirkerummet er afsluttet og sagen lukkes.
På baggrund af en drøftelse besluttede menighedsrådet, at der i 2017 budgettet
skal afsættes 120.000 kr. til en hovedstemning af orglet.
7. Forslag fra Preben Skelbæk om at søge fonde m.h.t. anskaffelse af et Steinway
flygel.
Ref.: Med Preben Skelbæk som formand og Hans Ole Thers som deltager
undersøges mulighederne for ekstern finansiering af et nyt Steinway flygel.
Der er ikke pt. penge til at acceptere det foreliggende tilbud om renovering af
kirkens Hindsberg flygel, men udvalget undersøger samtidig også mulighederne
for ekstern finansiering af dette.
8. Meddelelser fra Leif G. Christensen.
Ref.: Det nye kirkeblad er udkommet.
I resten af 2016 vil babysalmesangen blive finansieret via midler fra
fællesprojektet, men fremover skal vi selv have det i budgettet.
Den nye fælles børnehave er igangsat på 1.8. Der er fortsat en del udestående
forhandlinger om personalets ansættelsesforhold og primo september, skal den
nye forældrebestyrelse vælges.
På den planlagte tur til Libanon 22.-25. september deltager Agnete Holm, Leif
Christensen og en konfirmandmor. Menighedsrådet skal maksimalt betale for
manglende dækning af udgifterne til to af disse.
Leif gjorde opmærksom på arrangementet 30.10. omkring Hans Tausen billedet i
kirken. Menighedsrådet skal om et år vurdere om billedet skal have en bedre
belysning.
Kordegne-/kirkekontoret er nu 100% flyttet tilbage i vores eget regi.
Menighedsrådet erklærede sig atter enig i, at der siges nej til vielse af udensogns
medlemmer, der ikke ønsker vielse af sognets præster.
Kirken har fået en ny hjemmeside, der fortsat er under udvikling.
9. Meddelelser fra natkirken ved Jens Fogh.
Ref.: På nuværende tidspunkt gennemføres der nogle mindre ændringer i
natkirken: Deltagernes fællesspisning flyttes fra 9.9.til før natkirken åbner og
anvendes til planlægning af aftenen, hvilket også giver mulighed for at nye
frivillige hurtigt kan være med.
Koret skal være ned i kirkerummet sammen med menigheden.
Visse natkirkeaftener skal have særlige temaer som f.eks. Frygt og angst.
Der kommer en ekstern og øver salmer på visse dage.

Det forsøges at inddrage kirkevagterne mere i natkirken, hvilket vil blive drøftet
på det kommende kirkevagtsmøde.
Den overordnede vision er at åbne natkirken mere op.
Der afholdes visionsdag ultimo september eller primo oktober for alle
interesserede.
10. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant.
Ref.: Orgelfestivalen vurderes at være en succes med godt besøg og gode
koncerter.
Flere af vore kirkekorsmedarbejdere må desværre stop helt på grund af andet
arbejde eller i en periode på grund af barsel. Der arbejdes på af finde afløsere.
Organisterne og administrationschefen har byttet kontor til alles tilfredshed.
11. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem.
Ref.: De sidste tilbagemelding tyder på at det lykkes at få anlægsmidler til nyt
lydanlæg og forsatsvinduer.
12. Meddelelser fra udvalgene.
Ref.: Der er fyraftensmøde 12.9. om skoletjenesten. Hanne Jensen aflægger
efterfølgende referat.
13. Eventuelt.
Ref.: Hans-Henrik Tofft gjorde opmærksom på, at der er kun mængderabat på
tinkors, hvis de betales i Euro. Han tager selv kontakt til Anne om dette.
Mette Edeling oplyste på forespørgsel fra Hans-Henrik Tofft, at i stedet for at
arbejde videre med en ny brochure, vil man hellere til foråret arbejde med
mulighederne for information via Smartphones.

