Referat fra menighedsrådsmøde onsdag, den 29. august 2018 kl. 19.00 i
Helligaandshuset.
Tilstede: Lene Sehested, Preben Skelbæk, Viggo Haarløv, Kim Sverre Hansen, Kjeld
Lystrup, Leif G. Christensen, Ørjan Horn Johansen, Sven Perdrup (suppleant), Hanne
Jensen (suppleant), Ulrik Stærbo (kirkeværge)
Afbud: Bente Lehn Jensen, Jens Biegel-Fogh, Jesper Brinkmann (suppleant), Tove Borg
(suppleant)
Fraværende: Kirsten Klingenberg
Referent: Jørgen Hvolbye Lauritzen
Dagsorden med referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Ref.: Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
Ref.:
Der var mandag modtaget tre bilag til behandling på budgetsamrådet 3.9.:
1. Forslag fra Vor Frue Kirke om at provstiets øvrige sogne stiller en løngaranti på
800.000 kr. til Hugs & Food.
2. Ansøgning fra Styregruppen for KøbenhavnerPassionen 2019 om 178.200 kr.
3. Opfordring fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd til et provstisamarbejde for at
styrke folkekirkens arbejde blandt indvandrere og efterkommere i Danmark.
Hvert deltagende provsti skal betale 75.000 kr.
For alle tre bilags vedkommende fandt menighedsrådene, at de var modtaget for sent til
en ordentlig behandling.
Mht. løngarantien var MR ikke parat til at give denne, da man dels ønsker en mere
detaljeret information inden beslutningen og derudover mener, at en økonomisk
involvering af den størrelse også kræver medindflydelse på projektet.
MR bakker op omkring de øgede omkostninger og det øgede budget til
Københavnerpassionen og mente at dette bør betales af provstikassen.
Opfordringen til provstisamarbejdet omkring indvandrer ønskede man mere tid til at
bearbejde inden en stillingtagen.
Der er modtaget invitation til deltagelse i Landemodet 2018. Jørgen rundsender denne.
Tilmelding til Jørgen inden fristens udløb, da der skal laves en samlet tilmelding.

3. Økonomi
a. Godkendelse af kvartalsrapport per 30.6.2018 (Bilag)
b. Resultatet af årets sommercafé (Bilag)

Ref.: ad a.: Umiddelbart viser driften et overskud i 1. halvår på ca. 170.000 kr. Der
er dog mindre overskridelser på budgetterne for præsteboligen pga.
istandsættelsesarbejder og på administration pga. øgede udgifter til internet og
telefoni samt kontorartikler. På kirkebygning er der pt. et overskud pga. en bevilget
men endnu ikke igangsat renovering af sandstensportalen ved Chr. IV indgangen
og overskuddet på de kirkelige aktiviteter skyldes udelukkende en
periodeforskydning, da alle de budgetterede koncertudgifter ligger i 2. halvår.
Samlet set kan det konkluderes at kvartalsrapporten per 30.6.2018 viser at
budgettet følges uden hverken positive eller negative afvigelser.
Ad b.: Årets sommercafe gav et overskud til menighedsplejen på 48.806 kr.
Omsætningen var den laveste i de sidste tre år og er faldet fra 78.180 kr. til 57.392
kr. Overskuddet er faldet tilsvarende fra 67.529 kr. til 52.806 kr. Derudover er der i
år anvendt 4.000 kr. fra overskuddet som indskud i den fælles cafe pulje, da der er
tale om øgede udgifter til rensning af pavillon, leje af container og indkøb af
kølemontre.
4. Persondataforordningen (Bilag)
Ref.: Som led i persondataforordningen blev alle MR-medlemmer bedt om at
underskrive en personlig erklæring om brug af deres persondata på nettet.
5. Meddelelser fra præsterne
Ref.: Leif takkede alle for den store opmærksomhed omkring hans runde
fødselsdag.
Ved højmessen den 14.10. vil der deltage 6-8 ungdomskor i anledning af 50 års
jubilæet for Folkekirkens Ungdomskor.
Den 4.9. begynder undervisningen af det kommende års ca. 45 konfirmander.
Som omtalt i det nye kirkeblad, er der kommet ny underviser til babysalmesang.
Der er stor tilslutning til spire- og frøspirekor og Leif forventer stigende aktivitet på
dette område.
Den 11.-16. oktober er der besøg fra Libanon. Denne gang kommer præsten og
hans familie samt to yngre repræsentanter fra menigheden.
Der er endnu ikke fondsmidler nok til finansieringen af deres rejse, så Leif bad
menighedsplejen om en underskudsgaranti på 10.000 kr., hvilket blev godkendt.
6. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant
Ref.: I juli var der med kort varsel blev arrangeret klokkespil i anledning af 100 året
for Nielson Mandelas fødsel med efterfølgende reception. Det havde været en stor
succes med ca. 60 deltagere. Ørjan opfordrede til at man fremover var åben over
for at anvende netop klokkespillet til lignende markeringer, da der er tale om et
udvendigt instrument. MR var positiv over for ideen.
.
7. Godkendelse af referat fra kirkeudvalgsmødet 27.8. 2018 (udsendes efter mødet)
Ref.: Referatet blev godkendt.
8. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem
Ref.: Budgetforhandlingerne har fyldt en del i de sidste møder og resultatet
fremlægges på budgetsamrådet 3. september. Der er fortsat gode muligheder for,
at vi får opfyldt ansøgningen om 3 mil. Kr. til nyt gulv.

9. Meddelelser fra udvalgene
Ref.: Viggo arbejder fortsat på den nye bog om Helligaandskirken. Næste møde er
5.9. Derefter rundsendes teksten til MR og ansatte for eventuelle kommentarer.
Hanne Jensen vil gerne fritages for arbejdet i Skoletjenesten og bad MR om at finde
en afløser.
10. Eventuelt
Ref.: Ørjan bad MR om at gribe ind over for den spillemand, der mod reglerne,
spille længe og ofte lige uden for kirken, da det ofte generer kirkens musikalske
aktiviteter. Ørjan sender information og gældende regler til Lene, der så vil tage
kontakt til myndighederne.

