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Lyngby 12.05.2014
Referat af menighedsrådsmøde 12.05.2014, kl.19.15 – 21.30
Tilstede: Mariano Cardiello (MCA), p. Marcos Romero Bernus (MRB), Susan Bjerregaard Nielsen
(SBN), Michael Høier Clausen (MHC), Petrea Hannibal (PH), Tove Elisabeth Reiter (TER), John-Erik Stig
Hansen (JSH), Eva Maria Linnemann Hansen (ELH).
Afbud: Henrik Ledertoug

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendtes.
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Det blev bemærket, at det under evt. på sidste møde nævntes, at børnefamilier kunne
søge ind i ”indhakkene” i kirken, hvor der kunne opstilles legetøj/læringsmateriale til
børn (t.v.f. Katekesegruppen).
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
Formanden orienterede omkring problemer med rydningen af kirken i Hørsholm,
hvor entreprenøren ikke har afleveret nedrydnings byggeaffald reglementeret.
Bispedømmet har nu engageret Promana byggerådgivning til at hjælpe med at løse
problemet.
Fra bispekontoret har Skt. Knud Lavard Kirke fået bevilget et tilskud til indretningen
af 1. sal. Menighedens egenbetaling udgør 94.000 kr., som overføres til
bispedømmet. Den samlede pris er 282.000 kr.
b. Sognepræsten (MRB)
Påskedagene gik rigtig godt og kirken var velbesøgt. Skærtorsdagsspisningen havde
fin tilmelding. Den første søndag efter påske modtog 17 børn førstekommunion.
Kollekten til præstestuderende løb sig op i 6.600 kr., hvilket er væsentligt mere end
vanligt.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (ELH)
Der er møde d. 14./15. juni. Menighedsrådet ønsker at få tilsendt dagsorden for
pastoralrådsmødet fra pastoralrådsrepræsentanten (ELH), så snart denne foreligger.
Således har menighedsrådet mulighed for at viderebringe synspunkter til
pastoralrådet fra Skt. Knud Lavard Kirke. Efterfølgende gennemgår menighedsrådet
referatet fra pastoralrådsmødet.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
Skt. Knud Lavard M. har fået penge tilbage fra bilforsikring.
b. Bygge og vedligehold
i. Præsteboligens renovering

Byggeudvalget tager kontakt til Hans Jensen fra bispekontoret. TER
efterlyste, hvem der sidder i bygge- og vedligeholdelsesudvalget. JSH sender
liste til TER.
ii. Lydanlæg
MHC har undersøgt forholdene. MHC kommer med overslag over løsning til
næste PR.
c. Fest
Mariano præstevies d. 28. juni i Skt. Ansgar Kirke, Bredgade. Søndag d. 29.
juni er der primitsmesse i Skt. Knud Lavard med efterfølgende fejring.
d. Medier
Mediegruppen har møde d. 20. maj.
e. Katekese
i. Valg af formand
Katekesegruppen består p.t. kun af 3 medlemmer og Thomas Høyer ønsker
ikke at fortsætte som formand. ELH foreslog, at man lod koret tage ud at
synge til arrangementer i lokalområdet – dette forslag videregives til
arbejdsgruppen. ELH udnævntes til formand for katekesegruppen. PH og TER
tiltræder som medlem af katekesegruppen. PH foreslog, at der blev skrevet
artikel til menighedsbladet med opfordring til at få flere til at melde sig til
udvalgsarbejdet.
f.

Liturgi:
TER gjorde opmærksom på, at alle læsninger påskenat burde have været på
både dansk og engelsk. I hæftet stod alle læsninger på begge sprog – MRB
bemærkede, at hæftet måske kunne trænge til et bedre lay-out.

5. Særlige sager
a. Gennemgang af ”Vedtægt for menighedsråd”
JSH gennemgik vedtægterne for menighedsråd. Menighedsrådet havde en
givtig debat om det officielle mandat, som MR har. I februar eller marts
afholdes menighedsmøde for alle i menigheden.
b. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer på hjemmeside.
JSH spurgte, om menighedsrådsmedlemmerne var villige til, at foto og
kontaktoplysninger (tlfnr. eller e-mail) kan sættes på menighedens
hjemmeside. Besked herom mailes til JSH, så hjemmesiden kan opdateres.
6. Indkomne forslag
Ingen.
7. Eventuelt
Angående mission/vision:
JSH foreslog, at der afsættes tid på næste menighedsrådsmøde til en indledende
drøftelse af, hvordan menighedsrådet skal igangsætte dette.
Evighedslampen bør måske flyttes. MRB undersøger og overvejer dette. Herefter
kommer der forslag.
Åsebakkevalfarten er 25. maj. Firmanderne deltager som bagtrop til menighedens
gang til Åsebakke valfarten, da de har til opgave at formulere menighedens forbønner.
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Der er denne søndag ingen messe i menigheden. Der arrangeres ikke fælles transport man sørger selv for transport. Vi mødes enten på Åsebakken eller til pilgrimsgang fra
Holte station med firmanderne (afgang kl. 8.30) eller fra Skovbrynet kl. 9.15. Hvis
menighedsmedlemmer har problemer med selv at skaffe transport, kan man
henvende sig til p. Marcos.
SBN har fået mail fra et menighedsmedlem, der bemærkede, at der var meget uro
inden messe startede. Emnet tages op på næste liturgimøde.
I medieudvalget er en mindre gruppe gået i gang med at arbejde på en ny hjemmeside
til sognet. Det er håbet, at en sådan projektet kan lanceres efter sommerferien eller til
efteråret. Eventulle forslag til indhold rettes til MHC.

Referent:

Michael Høier Clausen 12.05.2014

Signeret
Menighedsrådsformand
John-Erik Stig Hansen
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