Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 30. august 2017,
kl. 18.00. Mødet blev afholdt i Helligaandshuset.
Tilstede: Lene Sehested, Bente Lehn Jensen, Preben Skelbæk, Viggo Haarløv, Kirsten
Klingenberg, Kim Sverre Hansen, Kjeld Lystrup, Leif G. Christensen, Jens Fogh, Ørjan
Horn Johansen, Hanne Jensen (suppleant), Jesper Brinkmann (suppleant), Tove Borg
(suppleant), Stephan Jensen (suppleant)
Afbud: Sven Perdrup (suppleant)
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen.
Dagsorden med referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Ref.: Dagsorden blev godkendt.
2. Valg af ny menighedsrådsformand jf. Menighedsrådsloven § 10 stk. 5.
Der skal vælges en ny menighedsrådsformand for resten af dette kirkeår.
Ref.: Lene Sehested blev foreslået som ny formand og tog imod valg. Lene blev
valgt med 6 stemmer for og en blank.
Som næstformand blev foreslået Preben Skelbæk, der tog imod valg. Preben
blev valgt med 6 stemmer for og en blank.
3. Valg af ny kirkeværge
Da Jacob Ravn Petersen har måttet frasige sig opgaven på grund af manglende
tid, indstiller kirkeudvalget valg af arkitekt Ulrik Stærbo.
Ref.: Valget af Ulrik Stærbo som ny kirkeværge blev godkendt.
4. Økonomi:
a. Kirken har modtaget en bøde for beskæftigelse af en kirkesanger uden
arbejdstilladelse
b. Kirken har modtaget en donation på 100.000 kr.
c. Ansøgning fra Jens Fogh om 10.000 kr. til Københavner passionen 2018
d. Ansøgning fra Jens Fogh om 2.500 kr. til projektlederkursus
e. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport per 30.6.2017. (Bilag)
Ref.: Vedr. a.: Menighedsrådet accepterer bøden.
Vedr. b.: De modtagne 100.000 kr. vil indgå i opsparingen til et nyt
varmeanlæg.
Vedr. c.: Menighedsrådet godkendte, at der afsættes 10.000 kr. i 2018
budgettet.
Vedr. d.: Menighedsrådet bevilgede de ansøgte 2.500 kr. til Jens Foghs
projektlederkursus.
Vedr. e: Kvartalsrapporten blev godkendt med følgende bemærkninger:
Rapporten viser et underskud på 81.613 kr. i forhold til budgettet.
De fleste formål giver ikke anledning til bemærkninger, da udgifterne per 30.6.
er på budget eller under.
Der er overskridelser på formål 2000 og formål 6000, der bør kommenteres.
Formål 2000. Kirkebygning og sognegård.

Der er en mindre overskridelse på lønudgiften, der skyldes, at vi efter
budgettets godkendelse har flyttet nogle af udgifterne fra ekstern rengøring til
løn. I første halvår er der fortsat en større regning på pudsning af alle kirkens
vinduer, men beløbet til den ekstra løn spares i 2. halvår på rengøringskontoen.
Der er derudover to større overskridelser på ”Vedligeholdelse af
udenomsarealer” og ”vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer”.
Vedrørende ”vedligeholdelse af udenomsarealer”, så har man besluttet at
anvende penge fra de øvrige driftskonti til en kraftig beskæring af buske og
træer på kirkepladsen.
Vedrørende ”vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer”, så var en
del af dette budget øremærket til hovedstemning af orglet. Dette er foretaget i 1.
halvår og udgør alene 120.000 kr., hvilket giver en periodeforskydning i
udgifterne.

5. Meddelelser fra Leif G. Christensen
Ref.: På tirsdag begynder undervisningen af de nye konfirmandhold.
Som en del af bibelmaraton er der bibellæsning i kirken 12.9. kl. 09.00 til 13.9. kl.
09.00 til fejring af reformationen og dermed udgivelsen af bibelen på dansk.
Der har været holdt præstemøde mellem de fire præster. Præsterne vil gerne
have MR til at udarbejde en kollektliste for det kommende år.
6. Meddelelser fra natkirken ved Jens Fogh
Ref.: Kulturnatten er ved at være planlagt. Der bliver tale om lys og lyd animation
og andre aktiviteter både inde i kirken og på kirkepladsen. Bl. a. deltager Sankt
Annæ pigekor.
Det er Jens´ opfattelse at opdelingen af natkirken i skiftevis klassisk og temaaften
fungerer godt.
7. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant
Ref.: Orgelfestivallen har været fantastisk med et meget højt musikalsk niveau.
Kirkekoret er igen fuld besat. Vores organister forsøger at skabe interesse hos
unge organister for at få en uddannelse.
8. Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmødet onsdag den 16 august (Bilag)
Ref.: Preben Skelbæk kommenterede kort indholdet og referatet blev godkendt.
9. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem
Ref.: Der er i provstiet 5% midler på i alt 766.850 kr. til resten af året. I 2018 er
der ingen anlægsbevilling. 5% midlerne bliver på ca. 4,2 mil. Kr., men der er
mange om at dele.
Hvis man ønsker at konvertere overskydende anlægsmidler til drift, så kræver det
ikke provstiudvalgets godkendelse, men det forudsætter at projektet er
gennemført fuldstændig som planlagt.
Kort om kirkebyggeriet i Sydhavnen: Der blev modtaget 113 forslag.
Vinderprojektet var budgetteret til 120 mil. Kr. Det steg dog til 141 mil. Kr., hvilket
man også har fået godkendt, men en ny udregning viser nu 201 mil. Kr. Det
forsøges at fremskaffe de resterende beløb vha. fondsmidler. Hvis det ikke
lykkes, så må man starte forfra med en ny arkitektkonkurrence.

Det musikalske samarbejde i provstiet fortsætter. Et af resultaterne er, at der i
Helligaandskirken er oprettet et Frøspirekor (4-6 år) og et spirekor (0. – 2. kl.).
De skal til oktober medvirke ved en høstgudstjeneste og så igen til
julebørnegudstjenesten.
10. Meddelelser fra udvalgene
Ref.: Viggo Haarløv havde lige været til møde i Det mellemkirkelige Udvalgt, hvor
man havde imødekommet kirkens ansøgning om 10.000 kr. til besøg i Libanon til
efteråret. Det bliver første weekend i november med deltagelse af Jens Fogh,
hans kæreste og Kim Sverre Hansen.
Projektet omkring en bog om Helligaandskirken blev revitaliseret. Viggo Haarløv
og Leif Christensen udgør en følgegruppe og Dorte Olesen færdiggør bogen med
hjælp fra en fotograf og en grafiker. Projektet kan fortsat holde sig inden det
afsatte budget. Menighedsrådet godkendte dette.
11. Eventuelt
Forslag om, at der i forbindelse med de næste par menighedsrådsmøder
undervises i menighedsrådets digitale arbejdsplads kaldet DAP.
Ref.: På de næste par menighedsrådsmøder vil der blive undervist i brugen af
DAP og man kan med fordel medbringe sin egen PC.
Under eventuelt blev desuden drøftet det nye stillingsopslag på en ny kirke- og
kulturmedarbejder, stillingens indhold og ansættelsesudvalgets sammensætning.
Overskuddet fra dette års sommercafe er 58.500 kr.
Alle opfordres til at tilmelde sig inden 26.9. til deltagelse i dette års landemode.
I forlængelse af henvendelsen til overborgmester Frank Jensen, vil kommunen
invitere til et møde. Dato og dagsorden er endnu ikke modtaget, men Viggo
Haarløv og Bente Lehn Jensen ønsker at deltage.

