Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag, den 6. februar 2018 kl. 19.00 i
Helligaandshuset.
Tilstede: Lene Sehested, Preben Skelbæk, Viggo Haarløv, Kim Sverre Hansen, Kjeld
Lystrup, Leif G. Christensen, Jens Biegel-Fogh, Ørjan Horn Johansen, Sven Perdrup
(suppleant), Jesper Brinkmann (suppleant), Tove Borg (suppleant), Hanne Jensen
(suppleant)
Afbud: Kirsten Klingenberg, Bente Lehn Jensen, Ørjan Horn Johansen
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen

Dagsorden med referat:
Mødet blev indledt med et minuts stilhed til ære for Theodor Jørgensens minde.
1. Godkendelse af dagsorden
Ref.: Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
Ref.: Danmission takkede for kollekt.
En elev fra Midtsjællands Efterskole søgte om støtte til studierejse.
3. Økonomi.
a. Godkendelse af regnskabsinstruks for 2018 (bilag)
Ref.: Regnskabsinstruksen inklusive bilag blev godkendt.
b. Kasseeftersyn den 20.10.2017 (bilag)
Ref.: Revisionen havde ingen bemærkninger, hvilket blev taget til efterretning.
c. Godkendelse af årsregnskab fra Helligaandshuset (bilag)
Ref.: Det udsendte og reviderede årsregnskab 2017 blev godkendt.
d. Godkendelse af årsregnskab fra Menighedsplejen (bilag)
Ref.: Det udsendte årsregnskab for menighedsplejen blev taget til efterretning, da
det er menighedsplejens bestyrelse, der godkender regnskabet.
e. Godkendelse af kvartalsrapport per 31.12.2017 (bilag)
Ref.: Kvartalsrapporten blev godkendt som en del af godkendelsen af årsregnskabet.
f. Godkendelse af årsregnskab 2017 (bilag)
Ref.: Det udsendte udkast blev gennemgået. Menighedsforklaringer til regnskabet
blev gennemgået og tilrettet, hvorefter regnskabet blev godkendt og afleveret med
følgende stempling: ”Helligånds Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 46097718, Regnskab
2017, Afleveret d. 06-02-2018 19:48”
g. Deltidsansættelse af gårdmand
Ref.: Det er endnu ikke lykkedes af finde en afløser for Erik til pasning af
kirkepladsen. Menighedsrådet godkendte at en evt. ansættelse på op til 8 timer per
uge kan ske via Helligaandshuset.
4. Anlæg
a. Gennemgang af provstesynet 6.2.2018
Ref.: Der havde været provstesyn samme dag om formiddagen og Preben gennemgik
synsrapporterne. I Helligaandshuset er synsudsat istandsættelse af 1. salen. I kirken
er synsudsat renovering af gulvet i mellemgang, renovering af kirkegulvet og
nyindretning af kirkepladsen. Der var ingen synsudsættelser på præsteboligen.

b. Gennemgang og godkendelse af anlægsønsker for 2018
Ref.: I forlængelse af provstesynet havde kirkeudvalget på et møde udarbejdet en
indstilling til menighedsrådet, der blev godkendt.
Via 5% midlerne søges om:
Forprojekt til nyt gulv i kirken.
Stabilisering af hegnet ud mod Valkendorfsgade.
Der indleveres tre prioriterede anlægsønsker:
Renovering af 1. salen i Helligaandshuset
Ølandsfliser i mellemgang mellem Sakristi og kirkerum
Opsparing til nyt gulv i kirken.
5. Forslag fra præsterne om årets kollekt (bilag)
Ref.: Det udsendte forslag blev godkendt.
6. Meddelelser fra præsterne
Ref.: Leif og Jens vil komme med en indstilling om en erstatning for Theodor
Jørgensen.
Den 18. marts har Niels Jørgen Cappelørn 40 års jubilæum som præst. Niels Jørgen
har højmessen den pågældende dag.
Menighedsrådet vil gerne markere jubilæet med en reception.
Jens arbejder på erstatning af de nuværende installationer til natkirken. Der er bl.a.
indkøbt tre gamle døre. Om de gamle piber på loftet kan anvendes afklares med Hans
Ole.
Natkirken holder frivilligdag den 23. april, hvor det primære fokus vil være sikkerhed.
7. Ansøgning om kursusdeltagelse fra Jens Biegel-Fogh
Ref.: Menighedsrådet godkendte kursusansøgning om et kursus med Svend
Brinkmann den 5.4. til kr. 1.750,00.
8. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant
Ref.: Det var intet nyt, da Ørjan var syg.
9. Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmødet 26.1. 2018 (Bilag)
Ref.: Referatet blev godkendt.
10. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem
Ref.: Der er underskrevet betinget købskontrakt på Domsognets køb
af Metropolitanskolen.
11. Meddelelser fra udvalgene
Ref.: Næste møde i skoletjenesten er 14.3.Tove deltager, da Hanne er forhindret.
Viggo Haarløv fortalte at Dorte Olesen atter har overskud til at arbejde med bogen om
kirken. Den forventes færdig inden sommer.
12. Eventuelt
Ref.: Punktet blev behandlet på et lukket møde.
13. Undervisning i brug af DAP (Den Digitale Arbejdsplads)
Ref.: alle menighedsrådsmedlemmer og suppleanter er nu oprettet med adgang til
DAP, så Jørgen gennemgik login, personlig tilpasning af siderne og de vigtigste
funktionsområder.

