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13.02.2015
Referat af menighedsrådsmøde 09.0.2015, kl.19.15 – 21.30
Tilstede:

p. Marcos Romero Bernus (MRB), Michael Høier Clausen (MHC),
Tove Elisabeth Reiter (TER), John-Erik Stig Hansen (JSH)

Afbud:

Susan Bjerregaard Nielsen , Petrea Hannibal , Henrik Ledertoug,
Eva Maria Linnemann Hansen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes.
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
MRB bemærkede, at den neokatekumenale katekese starter i slutningen af januar og ikke
som angivet i referatet i slutningen af februar.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
i. Ekstraordinær indtægt
I forbindelse med det afsluttende regnskab for menigheden i Birkerød er
overskuddet herfra blevet udloddet forholdsmæssigt mellem menighederne i
Lyngby, Hillerød og Helsingør. Dette betyder, at Sankt Knud Lavard kirke har
fået en ekstraordinær indtægt på 248.540.93 kr.
ii. Matrikeldeling
I forbindelse Sankt Knud Lavard skoles overtagelse af skolebygningerne fra
bispedømmet, skal det ses på matrikeldelingen mellem skole og menighed.
Menighedsrådet gav JSH og MRB mandat til at forhandle dette med skolen
på menighedens vegne.
b. Sognepræsten (MRB)
Der er økumenisk møde for kirkerne i lokalområdet. Der er kirkevandring 18.
juni 2015 kl. 18, der begynder i Nærum.
MRB har været til møde med bestyrelsen for Sankt Knud Lavard skole blandt
andet angående den føromtalte matrikeldeling. Der var en god stemning og
samarbejdet er godt.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (ELH)
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
i. Kirkeskattestatistik
Der er modtaget statistik fra bispekontoret. Antallet af betalere stiger fra
2012 til 2013 – provenuet stiger her tilsvarende (begge dele grundet
sammenlægningen) – den gennemsnitlige kirkeskat er uændret. Det kunne
være en idé at få flere i den lave ende til at betale lidt mere og få lidt flere til
at blive kirkebidragsydere også med små bidrag.
ii. Endeligt regnskab 2014
Regnskabet medfører, at Sankt Knud Lavard Kirke har ptt har en god
likviditet i indgangen af 2015. MR vedtog, at der i første omgang afsættes
250.000 kr. til bygge og vedligehold til aftalte vedligeholdelsesprojekter,

hvoraf flere ting skulle have været lavet sidste år. Dernæst ses der på
lydanlæg som projekt - der indsendes ansøgning til bispedømmet.
Den økonomiske styrke i sognet efter menighedssammenlægningerne giver
menigheden et tilstrækkeligt grundlag til at kunne hvile i sig selv.
Regnskabet skal underskrives af JSH og MRB (som indkalder) efter
revisorpåtegning.
b. Bygge og vedligehold
i. Lydtilbud
Der er indkommet tilbud fra Phonic Ear. Tove kontakter Thomas Halle, der
vil hjælpe til med at indhente alternative tilbud.
Vinduer i sakristiet skal vedligeholdes ifølge rapport fra Promana. TER
indhenter tilbud.
c. Fest
i.a.b.
d. Medier
I sognebladet bør der introduceres et udvalg i hvert nummer.
e. Katekese
Der er fasteretræte fredag d. 27. marts kl.19 – 20.30. Alle er velkomne.
Stig Holsting har tilbudt at komme med foredrag om Johannes
Jørgensen – dette er meget velkomment. MRB kontakter.
f. Liturgi
Der skal afholdes møde i denne gruppe. MRB indkalder til møde. Der
skal gøres reklame for liturgiudvalget.
5. Særlige sager
a. Den neokatekumenale gruppes katekesemøder
Der er lavet opslag om gruppens møder. Første gang var der 12 personer – antallet af
deltagere svinger noget.
Det skal understreges at menigheden som sådan ikke er neokatekumenal men blot
huser flere forskellige grupper herunder én med tilhørsforhold til den
neokatekumenale vandring.
b. Det ny Danmarkskort
MR forberedte høringen af forslaget til det ny Danmarkskort med henblik på
høringen til menighedsmødet d. 22. februar.
c. Menighedsmødet får følgende dagsorden:
1) Formandens beretning
2) Økonomi
3) Den ny Danmarkskort
4) MR vision for menigheden
5) Evt.
6. Indkomne forslag.
Ingen
7. Eventuelt
JSH fortæller at han har afholdt et mini-seminar med danske præstestuderende om katolske
menighedsråd. Det kan foreslås (MRB) for generalvikaren at menighedsråd over hele landet –
især dem med nyvalgte medlemmer – får en tilsvarende mulighed.
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