Referat fra menighedsrådsmøde onsdag 29. november 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, Ørjan Horn
Johansen, Sven Perdrup (suppleant), Jesper Brinkmann (suppleant), Tove Borg
(suppleant), Hanne Jensen (suppleant)
Afbud: Jens Biegel-Fogh
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen.
Dagsorden med referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Ref.: Dagsorden blev godkendt.
2. Valg af formand
Ref.: Lene blev foreslået og valgt enstemmigt med 7 stemmer.
3. Valg af næstformand
Ref.: Preben blev foreslået og valgt enstemmigt med 7 stemmer.
4. Valg af kirkeværge
Ref.: Ulrik Stærbo blev genvalgt.
5. Valg af kasserer
Ref.: Preben blev genvalgt.
6. Valg af sekretær
Ref.: Jørgen blev genvalgt.
7. Valg af kontaktperson
Ref.: Bente blev genvalgt.
8. Tid og sted for møderne i 2018:
Onsdag den 21. februar
Onsdag den 4. april
Onsdag den 6. juni
Onsdag den 29. august
Primo september: budgetsamråd
Torsdag den 4. oktober: Landemode
Onsdag den 17. oktober
Onsdag den 21. november
Ref.: Den 17. oktober ændres til den 24. oktober, de øvrige datoer blev godkendt.
9. Meddelelser fra formanden
Ref.: Til Jens og Kamillas vielse lørdag var der fælles gave fra menighedsråd og
personale.
10. Økonomi
Ref.: Der forventes fortsat et nul-resultat på driften.
Anlægsprojektet omkring forsatsvinduer er afsluttet. Projektet omkring nyt lydanlæg
holder budgettet, men vil pga. ekstraleverancer først blive afsluttet i begyndelsen af
2018. Der er nu modtaget godkendelse fra Stiftet til malebehandling af pulpituret.
Arbejdet vil først blive igangsat i begyndelsen af 2018.
Der forventes pt. et mindre overskud i Helligaandshuset.
11. Meddelelser fra Leif G. Christensen

Ref.: Årets juleprogram er trykt og husstandsomdelt.
Formanden vil snarest udsende indbydelse til julekommensammen den 18.12.
Frøspire- og spirekor er kommet godt i gang, så der er nu gode aktiviteter omkring
børnearbejdet.
Heidi – kirkens nye kirke- og kulturmedarbejder - er nu godt i gang med arbejdet.
. Theodor Jørgensen er pt. sygemeldt.
Leif er blevet formand for de tre sammenlagte børnehaver, der tilsammen har 120
børn.
Kirkens julestue finder sted 7.-9. december.
Leif er nu tæt på at have afsluttet sit masterstudie.
12. Meddelelser fra natkirken ved Jens Fogh
Ref.: Der var intet til dette punkt, da Jens holdt hvedebrødsdage.
13. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant
Ref.: Organisterne arbejder fortsat på at finde en løsning med en eller to mikrofoner i
de store lysekroner og skal på besøg i Trinitatis, hvor der findes en lignende løsning.
14. Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmødet
fredag den 24. november (Bilag)
Ref.: Referatet blev godkendt. Der var en del drøftelse omkring status på hegnet mod
Valkendorfsgade, hvor provstiudvalget har bevilget 5% midler til akut afhjælpning. På
næste kirkeudvalgsmøde kommer kirkeværge og bygningssagkyndige, med deres
forslag til løsning.
Viggo fandt det ikke tilfredsstillende, at fugtproblemet over prædikestolen fortsat ikke
er løst. Kim og Svend vil gerne deltage, når der ved regn fra øst atter skal undersøges
mulig indtrængning
15. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem
Ref.: Nu er både Preben og Leif i provstiudvalget.
Preben orienterede om Domsognets interesse for at købe Metropolitanskolen til et
kommende Domkirkens Hus. Den umiddelbare plan er at lånefinansiere hele købet og
anvende de opsparede midler til istandsættelse. Der vil være mere information efter
næste PU møde, vor det samlede budget skal behandles.
PU skal behandle sognenes ønsker til anlægsbudget 2019 ultimo februar.
Provsten holder 3 måneders orlov i begyndelsen af 2018.
16. Meddelelser fra udvalgene
Ref.: Der arbejdes fortsat på den lille bog om kirken til en forventet pris omkring 30 kr.
per styk.
Heidi har påbegyndt en opdatering af vore små kirkefoldere, der sælges til få kroner i
kirken.
18. Eventuelt
Ref.: Tove efterlyste en liste over det kommende års kollekt. Præsterne vil komme
med forslag til behandling på næste møde.
19. Undervisning i brug af DAP (Den Digitale Arbejdsplads)
Ref.: Punktet blev udsat, da suppleanterne fortsat ikke har fået adgang.

