Referat fra menighedsrådsmøde onsdag, den 6. juni 2018 kl. 19.00 i Helligaandshuset.
Tilstede: Preben Skelbæk, Bente Lehn Jensen, Viggo Haarløv, Kirsten Klingenberg, Kim
Sverre Hansen, Kjeld Lystrup, Jens Biegel-Fogh, Sven Perdrup (suppleant og
stedfortræder for Lene Sehested), Jesper Brinkmann (suppleant), Hanne Jensen
(suppleant), Ulrik Stærbo (kirkeværge)
Afbud: Lene Sehested, Leif G. Christensen, Ørjan Horn Johansen, Tove Borg (suppleant)
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen
Dagsorden med referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Ref.: Dagsorden blev godkendt.
Der var afbud fra Lene Sehested, så næstformand Preben Skelbæl ledede mødet
og 1. suppleant Svend Perdrup var stedfortræder.
2. Meddelelser fra formanden
Ref.: Der var ingen meddelelser, da formanden havde meldt afbud.
3. Økonomi
a. Godkendelse af kvartalsrapport per 31.3.2018 (Bilag)
b. Ansøgning om kursusbetaling fra Leif Christensen (Bilag)
c. Godkendelse af budgetudkast for 2019 (Bilag)
Ref.:
Ad a. Kvartalsrapporten per 31.3.2018 er retvisende hvad angår de samlede
omkostninger (lønninger og øvrige driftsudgifter), men pga. de mange problemer
med det nye lønsystem er en del lønninger placeret under forkerte formål. Det
forventes rettet inden udgangen af 2. kvartal. En gennemgang af de øvrige
driftsomkostninger ved udgangen af 1. kvartal gav ikke anledning til bemærkninger
og kvartalsrapporten blev godkendt.
Ad b. Leifs ansøgning om 3.000 kr. til dækning af kursusudgifter blev
imødekommet.
Ad c. det foreløbige årsbudget for 2019 blev gennemgået. Der er tale om en
opskrivning af ligningsmidlerne på 2 %. På omkostningssiden er lønningerne
justeret for de til- og afgange, der har været på personalesiden samt fremskrevet
med den forventede lønstigning. Udgangspunktet for de øvrige omkostninger er et
uændret aktivitetsniveau i forhold til 2018, men med mindre justeringer af
enkeltkonti i såvel opadgående som nedadgående retning baseret på
driftserfaringerne i 2017 samt år til dato.
Budgettet blev godkendt og afleveret stemplet: Helligånds Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 46097718, Budget 2019, , Bidrag budget afleveret d. 06-06-2018 20:56.
4. Persondataforordningen (Bilag)
Ref.: Jørgen gennemgik status:

Adgange og rettigheder til systemerne er blevet genbekræftet.
Der udskrevet de nødvendige cirkulærer og der er indgået databehandleraftaler
med leverandørerne til Folkekirkens IT. De personfølsomme data befinder sig på
Jørgens kontor. Det er blevet sikret med elektronisk lås, hvor kun ganske få har
adgang samt logning af, hvem der låser sig ind.
Papireksemplarer af personfølsomme oplysninger er blevet låst inde i et separat
stålskab på kontoret, hvor kun Jørgen har adgang.
Alle ældre papirer, der ikke er omfattet af arkivpligten er blevet markuleret.
Fortegnelserne over behandlingsaktiviteterne udarbejdes i takt med at disse
færdiggøres af Kirkeministeriet.
5. Meddelelser fra præsterne
Ref.: I løbet af sommeren er der en del vielser og dåb.
Jens er af en deltager i natkirken blevet indstillet til Fællesskabsprisen.
6. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant
Ref.: Der var ingen meddelelser, da Ørjan Horn Johansen havde meldt afbud.
7. Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmødet 28.5. 2018 (Bilag)
Ref.: Preben henviste til det udsendte referat, der blev godkendt.
Derudover spurgte Preben om menighedsrådets holdning til Høffners Epitafium.
Meningerne var ret delte, men konklusionen blev at afvente svar fra Stiftet om
menighedsrådets pligt eller ej til at hjemtage epitafiet. Efterfølgende kan billigste
pris for en opbevaring på loftet så undersøges.
8. Kirkeudvalget indstiller valg af Sven Perdrup til gulvudvalget
Ref.: Menighedsrådet valgte Sven Perdrup til gulvudvalget som afløser for Viggo
Haarløv.
9. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem
Ref.: Preben havde pga. sygdom ikke deltaget i dette års møder, men kunne
oplyse, at der er en god mulighed for at ansøgningen om 3 mil. Kr. i anlægsmidler til
en begyndende opsparing til nyt gulv vil blive imødekommet.
10. Meddelelser fra udvalgene
Ref.: Der var intet nyt.
.
11. Lønregulering af kirkekorssangerne (LUKKET MØDE)
Ref.:
12. Eventuelt
Ref.: Viggo oplyste, at han havde etableret gode relationer til den Evangeliske
Augsburske Menighed i Warszawa, der var meget interesseret i et nordisk
samarbejde. Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg, hvor Viggo er blevet genvalgt, er
ligeledes meget interesseret og vil ved lejlighed tage der ned på studietur.

