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Lyngby 12.01.2015
Referat af menighedsrådsmøde 12.01.2015
Tilstede: p. Marcos Romero Bernus (MRB), Petrea Hannibal (PH), Tove Elisabeth Reiter (TER), JohnErik Stig Hansen (JSH), Susan Bjerregaard Nielsen (SBN), Henrik Ledertoug (HL), Eva Maria Linnemann
Hansen (ELH), Michael Høier Clausen (MHC), Dorte Linnemann (gæst under pkt. 4a)
Afbud: Susan Bjerregaard Nielsen (SBN),
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Det er en fejl, at der er annonceret menighedsrådsmøde d. 23. februar. Næste
menighedsrådsmøde er d. 9. februar. Resten af mødedatoerne er korrekte i referatet. Der er
menighedsmøde d.22. februar, som planlægges på næste menighedsrådsmøde.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
Der er i dag modtaget forslaget til den nye katolske Danmarkskort, som skal sendes
til høring. Ifølge forslaget er vores sogn med lidt over 2000 medlemmer allokeret 1
præst. Senest d. 13 marts skal menighedsrådet indsende høringssvar til
bispekontoret. Den 9. februar behandles dette som særligt punkt på
menighedsrådsmødet. Derefter skriver JSH et udkast til høringssvar, der endeligt
justeres efter behandling på menighedsrådsmødet d. 9. februar. Endeligt udkast
godkendes på mødet menighedsrådsmødet d. 9. marts
b. Sognepræsten (MRB)
Juleprogrammet gik godt. Der var mange til juleaftensmessen kl. 16 – der var ca. 35
til midnatsmessen. Også mange 1. og 2. juledag.
p. Marcos har fået forespørgsel fra sit sogn i Spanien, om det kan lade sig gøre for
dem at starte fejringen af World Youth Day i 2016 med at tage til Lyngby.
Menighedsrådet tilsluttede sig idéen om at gæste de spanske pilgrimme.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (ELH)
Der har lige været møde i pastoralrådets forretningsudvalg. Det skal være høringer
gennem de næste måneder i menighederne. Efter disse er der ekstraordinært
pastoralrådsmøde d. 28 marts i Vejle, hvor det kun er dette punkt, der skal
behandles.
Der er lagt et budget for bispedømmet, der udviser et underskud på 1,3 mill. kr for
2015. Skt. Knud Lavard Menighedsråd mener, at bispedømmet i højere grad skal
have et budget, der ikke udviser et underskud og meget gerne opnå et mindre
overskud, så bispedømmet kan oparbejde en rimelig likviditet.
Omkring familiesynoden nedsættes en arbejdsgruppe, der skal versionere og
udsende spørgsmålene fra Vatikanet til menighederne i høring og som skal behandle
de indsamlede data.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
Det bemærkedes, at der er en større stigning i indtægter fra kollekten end i
kirkeskatten. Stigningen i kirkeskatten skyldes primært sognesammenlægningen.
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Der forventes et overskud på 30-40.00 kr. for 2014.
Indtægter og udgifter for budget 2015 blev gennemgået af Dorte.
Der afholdes møde i kirkeskatteudvalget i slutningen af februar, der vil komme med
forslag til en forøgelse af kirkeskatteindtægterne.
Bygge og vedligehold (jf bilag)
Der er endnu ikke modtaget tilbud fra Phonic Ear – MHC rykker. MHC kontakter
Thomas Halle angående tilbud på lydanlæg.
Der skal foretages prioritering angående den nødvendige vedligeholdelse af
bygningerne. Da der pt. kun er penge til det absolut nødvendige valgte MR at
prioritere vedligeholdelse af sokkel og fundamenter under kirkebygningen. Dette
vurderes ifølge Promana at koste 25.000 kr i 2012 priser. TER sørger for, at der
indhentes tilbud.
For at få råd til et lydanlæg overvejer MR at lave særskilt indsamling hertil, når det
vides, hvad dette kommer til at koste.
Vedligeholdelsen af p. Kings grav er opsagt, da kommunen vedligeholder dette.
Fest
MR overlader festudvalget at anvende midler fra overskud fra kirkekaffe mm. til
menighedslokalet.
Der afholdes fastelavn søndag d. 15. februar efter messen. Dorte står for indkøb af
Tønder. ELH organiserer tøndeslagningen.
Medier
Der er kommet ny frivillig, Tatiana, der er fra Chile og er journalist af uddannelse. Det
er udvalget meget glade for. Hjemmeside er der generel tilfredshed med. Der
opfordres til, at alle i MR, udvalg og fra menigheden i øvrigt kommer med indlæg til
hjemmesiden.
Det bemærkedes, at velkomstmappen skal revideres.
Katekese
Det er ikke kommet flere til voksen katekesen, efter det ændrede tidspunkt til 19.30.
Tidspunktet ændres foreløbig ikke – der er voksenkatekese hver 14. dag.
Den neokatekumenale katekese begynder i slutningen af februar.
I søndags var der forældredag til firmelsesundervisningen, hvor både de kommende
firmander og forældrene havde undervisning. Både forældre og firmander var meget
glade for dette og efterspurgte flere begivenheder for voksne katolikker, der havde
brug for en genopfriskning af katolske holdninger.
Liturgi
Der er snart møde i liturgigruppen.

5. Særlige sager
a. Missionsmøde søndag
Menighedsrådet mødes søndag d. 19. januar for at debattere den videre proces med
kirkens mission. TER er kommet med et godt forslag til, hvordan vi kommer videre.
Dette behandles på mødet.
6. Indkomne forslag
Ingen
7. Eventuelt
a. Kælder
Der er kommet forslag angående eventuelt loppemarked blandt med effekter fra
kirkens kælder. Menighedsrådet besluttede, at der foreløbig ikke skal afholdes
loppemarked, men kigges på at få ryddet op i kælderen.
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b. Nøgler
Der skal kigges på et system til nøgler til kirken.
c. Der afholdes lektorkursus søndag d. 1. februar og søndag d. 22. februar – begge dage
kl. 12 i kirken. Alle er velkomne
d. Der deltog 14 personer til en vellykket nytårsfest.

Referent
Michael Høier Clausen

Signetur
John-Erik Stig Hansen
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