Referat af menighedsrådsmøde den 11. oktober kl. 19.00 i
Helligaandshuset.
Tilstede: Mette Edeling, Lene Sehested, Bente Lehn Jensen, Viggo
Haarløv, Kirsten Klingenberg, Lucca Weis Kalckar, Preben Skelbæk, Leif G.
Christensen, Jens Fogh, Kjeld Lystrup (suppleant), Svend Perdrup
(suppleant)
Afbud: Hans Ole Thers, Britta June Johnsen (suppleant).
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen
Dagsorden med referat:
1. Godkendelse af dagsorden.

Ref.: Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden.

Ref.: Forestillingen ”Luthers Käthe” er aftalt til 1.3.2017 kl. 19.
På opfordring fra Hans Jørgen Cappelørn bedes præsterne drøfte
deres holdning til lørdagsdåb, så spørgsmålet kan behandles på
næste MR møde.
Natkirkens frivillige har takket for MR´s opmærksomhed i anledning af
deres store arbejde.
Oplægget til brev til overborgmester Frank Jensen om ekstraordinær
støtte til kirken udarbejdet af Jesper Brinkmann, skal drøftes på
næste MR møde inden det fremsendes.
Der sagt nej til at støtte Foreningen Gabriel i deres udgivelse af en
kristen julekalender.
3. Status på valg til menighedsråd 2016.

Ref.: Der var ved fristens udløb kun modtaget den på
opstillingsmødet udarbejdede kandidatliste. Det betyder, at de
opstillede kandidater er valgt som angivet på listen og at
afstemningsvalget den 8. november 2016 aflyses. Lucca Weis
Kalckar forlader menighedsrådet og erstattes af Kim Sverre Hansen.
De øvrige menighedsrådsmedlemmer fortsætter i næste periode.
4. Behandling af Revisionsprotokollat af 13.09.16 samt den uafhængige

revisors erklæringer.
Ref.: I revisionsprotokollen var nævnt tre forhold:

a.

b.

c.

Revisionen var ikke enige i menighedsrådets ændring af
princippet for forudlønnede, da det i 2015 medførte udgiftsføring
af 13 gange månedsløn til de forudlønnede. Såfremt revisionen
ved det kommende kasseeftersyn fortsat ikke kan acceptere det
ændrede princip, der for 2016 og frem sikrer et regnskab
indeholdende udgiftsførelse af 12 måneders løn få alle ansatte,
skiftes tilbage til det gamle periodiseringsprincip.
Den manglende afstemning af skyldige lønposter er som ønsket
sket i 2016 og indarbejdet i de regnskaber, der forelægges
menighedsrådet.
Den modtagne finansiering på 100.000 kr. er ikke som anført af
revisionen en del af anlægsrammen, da der var tale om
forudbetalt fondsstøtte til restaureringen af Hans Tausen
maleriet. Arbejdet var afsluttet i 2015, men da den resterende
del af finansieringen af det 100% fondsstøttede
restaureringsarbejde først blev udbetalt i januar 2016 kunne
projektet ikke afsluttes i 2015.

5. Gennemgang og godkendelse af regnskab per 30.9.2016.

Ref.: Hovedposterne i kvartalsrapporten per 30.9.2016 blev
gennemgået. Rapporten viser et overskud på 190.000 kr. Da ny
natkirkepræst og kirke- og kulturmedarbejder først er ansat i løbet af
året, vil udgifterne i 4. kvartal være lidt højere end de øvrige kvartaler,
men budgettet forventes overholdt. Kvartalsrapporten blev godkendt.
6. Gennemgang og godkendelse af Årsbudget 2017.

Ref.: Det endelige årsbudget for 2017, der har samme driftsramme
som det foreløbige budget er udarbejdet under hensyntagen til de
personalemæssige ændringer, der er sket i løbet af 2016 med
hjemtagning af personregistreringen samt ansættelse af
natkirkepræst og kirke- og kulturmedarbejder. Menighedsrådet har
desuden besluttet at af det samlede vedligeholdelsesbudget er
120.000 kr. på forhånd reserveret til hovedstemning af kirkens store
orgel.
I anlægsbudgettet er indarbejdet de 840.000 kr. provstiudvalget har
givet tilsagn om.
Budget blev godkendt og stemplet: ”Helligånds Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 46097718, Budget 2017, Endelig budget afleveret d. 11-102016 19:36”
7. Meddelelser fra Leif G. Christensen.

Ref.: Leif henledte opmærksomheden på reformationsforedraget den
sidste søndag i oktober.

Det Kgl. Vajsenhus har lukket op for alle elever.
Fusionen mellem de tre børnehaver er endeligt på plads. Leif er
blevet næstformand i den nye bestyrelse.
Sammen med Amanda Appel er taget initiativ til nye aktiviteter på
børne- og ungdomsområdet som bl.a. krybbespil, familiegudstjeneste
og spirekor for 0.-2. klasse.
Leif har sammen med Agnete Holm og Janne Clemen haft en meget
vellykket tur til venskabsmenigheden i Libanon. De kommer på besøg
i Danmark i weekenden efter påske 2017.
8. Meddelelser fra natkirken ved Jens Fogh

Ref.: Det satses meget på kulturnatten på fredag, da det er en af de
aftener man når bredest ud. De faste indslag vil være suppleret med
forfattere, der læser op, og en udefrakommende prædikant.
Den 23.10. afholdes visionsdag fra. Kl. 10-15 for natkirken, hvor alle
er velkomne.
9. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant.

Ref.: Det var ingen meddelelser, da Hans Ole Thers havde meldt
afbud.
De sidste par besøg fra Sankt Annæ, har medført en del uro på grund
af dårlig planlægning. Fra kirkens side er det Hans Ole Thers, der er
ansvarlig for al koordinering og med information til kirkens øvrige
personale.
10. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem.

Ref.: Preben Skelbæk gennemgik tallene for den samlede kirkeskat i
Københavns Kommune og hvorledes man er nået frem til ligningen til
de enkelte sogne.
I 2017 er mængden af 5% midler i provstiet kun ca. 2,15 mil. Kr., så
det vil være meget vanskeligt at opnå tilskud af den vej.
11. Meddelelser fra udvalgene.

Ref.: Hanne Jensen havde været til fyraftensmøde omkring
skoletjenesten: Desværre havde mødet ikke indeholdt meget omkring
samarbejdet mellem skolen og kirken, men mest handlet om forholdet
mellem skolen og eleverne.
12. Eventuelt.

Ref.: Leif Christensen havde nu hentet mest mulig ekstern
finansiering til sin masteruddannelse og bad menighedsrådet om at
betale de sidste ca. 6.000 kr.

