Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 31. oktober 2017, kl. 19.00.
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)
Afbud: Sven Perdrup (suppleant), Jesper Brinkmann (suppleant), Tove Borg (suppleant)
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen.

Dagsorden med referat:
og
1. Godkendelse af dagsorden.
Ref.: Punkterne 11 og 12 tages før punkt 10.
2. Meddelelser fra formanden.
Ref.: Heidi Jepsen er ansat som ny kirke- og kulturmedarbejder fra 1.11.2017.
Lene havde været til reception hos Sorte gryde, der nu hedder Hugs & Food,
hvor Menighedsplejen havde givet en gave på 5.000 kr.
3. Økonomi:
a. Fremlæggelse og godkendelse af kvartalsregnskab per 30.9.2017 (Bilag)
b. Finansiering af igangværende anlægsaktiver.
c. Godkendelse af Revisionsprotokollat af 3.8.2017 vedrørende årsregnskab
2016. (Bilag)
d. Fremlæggelse og godkendelse af Årsbudget 2018. (Bilag)
Ref.: Ad a: Kvartalsrapporten blev godkendt med følgende bemærkninger:
Rapporten viser et underskud på kr. 1.543,00 i forhold til budgettet.
Under formål 2000 forventes det samlede årsbudget fortsat holdt, da der
primært er tale om periodeforskydning af udgifterne.
Under formål 6000 forventes budgettet ligeledes overholdt på årsbasis, så det
budgetterede årsresultat på kr. 0,00 kan holdes.
Ad b: Status på økonomien omkring de tre igangværende anlægsprojekter:
Lydanlæg, forsatsvinduer og maling af pulpitur blev gennemgået. Pga. tilskud
fra Oticon Fonden forventes der samlet set et overskud på ca. 250.000 kr. Det
vil reducerede den tidligere af PU godkendte konvertering af frie midler med
et tilsvarende beløb og dette vil man søge godkendt i provstiudvalget.
Ad c: Revisionsprotokollen af 3.8.2017 blev godkendt uden yderligere
bemærkninger.
Ad d: Årsbudgettet for 2018 blev gennemgået og godkendt samt afleveret på
mødet med påstemplingen: ”. Helligånds Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
46097718, Budget 2018, , Endelig budget afleveret d. 31-10-2017 20:08”
4. Meddelelser fra Leif G. Christensen
Ref.:
Både frøspire- og spirekor er kommet godt i gang og vil fortsætte til næste år.
Kirkesangbogen er taget i brug og virker som et berigende supplement til
Salmebogen.

Det er snart jul: Både den 24.12. og 31.12., hvilket biskoppen har understreget, at
der skal tages højde for. Det betyder, at der selvfølgelig være julegudstjenester
den 24.12., men også højmesse den 31.12.
Besøget hos venskabsmenigheden i Libanon er udsat til april 2018. Leif forsøger
at få bevillingen på 10.000 kr. overført til 2018.
Leif er blevet indvalgt som præsterepræsentant i provstiudvalget.
5. Meddelelser fra natkirken ved Jens Fogh
Ref.: Jens ser frem til at Heidi begynder. Jens vil gerne begynde at se på evt.
fornyelse af installationerne, der bruges i natkirken.
Jens er begyndt at nærmere på evt. fornyelse af Classic aftenerne – evt. i
samarbejde med Domkirken. Man vil også prøve at inddrage de besøgende mere
i aftnernes musikandagter ved at bruge Kirkesangbogen.
Jens har været på kursus i ledelse af frivillige.
Den 2525.11. kl. 13 Skal Jens og Camilla giftes af Leif i kirken. Alle er
velkommen til at komme og efterfølgende få et glas bobler.
Kulturnatten var en succes. 100 mennesker var involveret i afviklingen og blev
bespist. Der var aktiviteter både inde og uden for kirken.
Kim mente at den store brug af levende lys på kulturnatten var helt uforsvarlig, da
de besøgende havde lagt både slukkede og tændte lys alle vegne.
Problemstillingen vil sikkerhedsmæssigt blive gennemtænkt inden næste gang.
6. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant
Ref.: Ørjan spurgte om menighedsrådet planlagde juleafslutning efter kirkens
egen julekoncert. Det blev besluttet at holde juleafslutning med noget spiseligt for
MR, alle ansatte og frivillige den 18.12. kl. 17.30 i forlængelse af koncerten.
7. Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmødet tirsdag den 10. oktober (Bilag)
Ref.: Preben henviste til det udsendte referat og gennemgik punkterne i dette.
8. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem
Ref.: Der var intet at bemærke, da næste møde først er på mandag.
9. Meddelelser fra udvalgene
Ref.: Intet nyt.
10. Godkendelse af lønregulering (lukket møde)
Ref.: Punktet blev behandlet på et lukket møde.
11. Undervisning i brug af DAP (Den Digitale Arbejdsplads)
Ref.: Der blev gennemført ca. 45 minutters undervisning i brugen af DAP. Der
fortsættes på næste møde.
12. Eventuelt
Ref.: Det blev foreslået og bestemt at serveringen til hvert andet møde skal være
smørrebrød.
Mødet sluttede kl. 22.30.

