Referat fra menighedsrådsmøde onsdag, den 4. april 2018 kl. 19.00 i Helligaandshuset.
Tilstede: Lene Sehested, Bente Lehn Jensen, Kirsten Klingenberg, Kim Sverre Hansen,
Kjeld Lystrup, Leif G. Christensen, Jens Biegel-Fogh, Ørjan Horn Johansen, Tove Borg
(suppleant), Hanne Jensen (suppleant), Ulrik Stærbo (kirkeværge)
Afbud: Preben Skelbæk, Viggo Haarløv, Jesper Brinkmann (suppleant), Sven Perdrup
(suppleant)
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Ref.: Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
Ref.: Der var ingen meddelelser fra formanden.
3. Økonomi
a. Provstiudvalget har bevilget yderligere 200.000 kr. til afstivning af det skrånende
hegn ved græskanten ud mod Valkendorfsgade, så vi i alt har 240.000 kr. En
afstivning inklusive opretning vil jf. tilbud koste 532.000 kr. inklusiv moms.
Kirkeudvalget indstiller, at de resterende 292.000 kr. betales af
Helligaandshuset.
Ref.: Det var ikke muligt at fremlægge kvartalsrapport for 1. kvartal 2018, da der
efter indførelsen af det nye lønsystem endnu ikke er modtaget bogføringsbilag for
lønudbetalingerne i 2018.
Inden opretningen af hegnet igangsættes, skal der indhentes minimum to tilbud.
Men menighedsrådet godkendt at de resterende ca. 292.000 kr. betales via
Helligaandshusets hensættelser. 220.000 kr. fra ”hensættelser til større
istandsættelsesarbejder”. 18.327,96 kr. fra ”køb af bøger og postkort” og de
resterende 53.672,04 kr. fra ”køkkenrenovering”.
4. Meddelelser fra præsterne
Ref.: I næste uge rejser Jens, hans kone, Heidi, Agnete samt Leif til Libanon.
Den 20. april vil natkirken forsøge sig med en podcast gudstjeneste.
Der er frivilligdag den 21. april for natkirkens frivillige.
Den 24. april er der en gospel gudstjeneste kl. 13.30 med et 300 personers stort
tysk kor.
Dette års påske har været en god tid men konfirmander, skoleelever,
Københavnerpassionen samt tid til eftertænksomhed. Sankt Annæ Pigekor har i år
været meget aktive.
Sidst i maj vil der blive arrangeret tre dages retræte i samarbejde med Danmission
og Areopagos.
Der er ikke planlagt nogen sommertur, da alternativer overvejes.
5. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant
Ref.: Ørjan anbefalede at kirken anskaffer et antal af den nye Højskolesangbog og
menighedsrådet sagde ja til indkøb af 100 stk.

6. Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmødet 19.3. 2018 (Bilag)
Ref.: Ulrik fremhævede nogle enkelte punkter fra referatet: Renoveringen af hegnet
mod Valkendorfsgade, sandstensportalen over Christian den IV indgangen og
Høfners Epitafium.
Referatet blev godkendt.
7. Skift af bygningskyndig
a. status
b. Hvilke projekter færdiggøres vha. den nuværende bygningskyndige
Ref.: Arbejdsgruppen under kirkeudvalget gennemgik overvejelserne omkring valg
af den kommende bygningskyndige og menighedsrådet bakkede op omkring den
foreslåede kandidat.
Den nuværende bygningskyndige færdiggør de igangværende projekter, der kan
afsluttes i dette kirkeår, og der skal sikres en god overlevering af knowhow mm.
8. Gulvprojektet
a. Vi har fra 5% midlerne fået bevilget 85.000 kr. der sammen med 85.000kr. fra
Helligaandshuset skal anvendes til udarbejde af prospekt på nyt gulv og varme i
kirken.
Ref.: Efter modtagelsen af 5% midlerne kan arbejdet igangsættes. Der etableres et
gulvudvalg bestående af: Preben Skelbæk, Ulrik Stærbo, Leif G. Christensen, Hans
Ole Thers, Jørgen Hvolbye Lauritzen, Viggo Hårløv og den kommende
bygningskyndige.
9. Orientering omkring situationen, hvis kirken bliver ramt af strejke og lockout
Ref.: Jens og Jørgen vil i givet fald blive ramt af lockout.
Jens’ planlagte tjenester vil ikke kunne gennemføres bortset fra konfirmationerne,
der i forvejen sker i fællesskab mellem præsterne. Leif overtager kirkebogsføringen
og Jørgens øvrige aktiviteter vil ikke blive udført, hvilket afhængig af periodens
længde vil ramme kreditorbetalinger, honorar- og timelønsudbetalinger.
10. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem
Ref.: Der var intet nyt.
11. Meddelelser fra udvalgene
Ref.: Der var intet nyt.
12. Eventuelt
Ref.: Der blev gjort opmærksom på, at den nye højtalerfunktion omkring
bedeslagene ikke bliver anvendt.
Der var lidt drøftelse af kvaliteten i den nye lydanlæg, Der var overvejende stor
tilfredshed, men kirketjenerne skal være opmærksomme på, at ved mange i
kirkerummet, skal der skrues op for volumen.
Jørgen gennemgik kort det udarbejdede materiale om sikkerhed i kirken, både hvad
angår bygninger og personer.
Mødet sluttede ca. kl. 21.

