Sankt Knud Lavard Kirke
Lyngbygårdsvej 1A • 2800 Kongens Lyngby
www.sklk.dk • +45 4587 5688
Virum 14.04.2015
Referat af menighedsrådsmøde 13.04.2015, kl.19.15 – 20.45
Tilstede: Gilberto Vinciguerra (GV), John-Erik Stig Hansen (JSH), Petrea Hannibal (PH), Henrik
Ledertoug (HL), Eva Maria Linnemann-Hansen (ELH), Tove Elisabeth Reiter (TER) og Susan
Bjerregaard Nielsen (SBN).
Afbud: Michael Høier Clausen, p. Marcos Romero Bernus.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendtes med tilføjelse af et punkt 3d. Den engelsktalende del af menigheden
(SBN).
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Ingen bemærkninger.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
i. Der er kirkevandring d. 18. Juni, som starter ved Lyngby Lokalstation kl.
18:00. Vi forventes retur til St. Knud Lavards Kirke ca. kl. 21:00.
ii. Der var ingen yderligere bemærkninger til høringssvaret vedr. den
reviderede udgave af ”Nyt Danmarkskort”.
iii. Til familiekonferencen er der en familie fra vores sogn tilmeldt. Det blev
besluttet at støtte denne familie med en økonomisk håndsrækning i dette
enkeltstående tilfælde. Der udarbejdes snarest et notat, efter udkast fra JSH,
omkring principper og retningslinjer for støtte fra St. Knud Lavard til
menighedsmedlemmers deltagelse i kirkelige arrangementer og handlinger.
b. Sognepræsten var ikke til stede.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (ELH)
i. Struktur reformen er under udarbejdelse og forventes gradvist
implementeret over en 3-årig periode startende fra august i år.
ii. Der er foreslået oprettelse af en diakonuddannelse til diakoner, der kan
varetage dette embede ved siden af deres almindelige arbejde
iii. Der blev også nævnt nogle råd til uddelegering af opgaver i menighederne –
herunder også en idé om at oprette et ressource kartotek med de af
menighedens medlemmer der ønsker at bidrage med deres professionelle
kompetencer ved diverse lejligheder.
d. Den engelsetalende del af menigheden (SBN)
i. SBN foreslog at prøve at starte en arbejdsgruppe op af folk fra den engelske
del af menigheden, som kan arrangere diverse sociale events og møder.
Arrangementerne bliver for hele kirkens menighed, men tanken er at lade
medlemmer af den engelske del stå for arrangementet for på denne måde
at give dem en stemme i menighedslivet.
ii. En del registreringsskema’er fra før jul mangler fødselsdato for at kunne
blive registreret. SBN annoncerer dette efter den engelske messe de
kommende søndage for at indhente de manglende oplysninger.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
i. 1.kvartal viser en positiv udvikling i form af en stigende indtægt.
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ii. HL taler med Michael Høier Clausen omkring den af bispedømmet udsendte
informationsfolder og registreringsskemaer på dansk og engelsk, som angår
betaling af kirkeskat.
b. Bygge og vedligehold
i. Vinduerne i sakristiet er planlagt udskiftet og bliver det i den nærmeste
fremtid af A.Guhle og Søn.
ii. Lydanlæg. Der er blevet indhentet to tilbud som er gennemgået af Thomas
Halle og Michael Høier Clausen. De to tilbud er økonomisk og
udstyrsmæssigt relativt enslydende. Det blev besluttet at følge deres
anbefaling at gå videre med tilbudet fra Solutors foruden at der skal
bekostet en akustiker. Når det samlede tilbud er færdigt indsendes det til
Thomas Larsen/Bispekontoret til forhåndsgodkendelse.
iii. Brandvæsenet kom efter en gennemgang med en bemærkning om at der
skal indhentes en ny el-sikkerhedsattest. Dette gør TER.
iv. Projektplan: Bispekontoret har officielt afsluttet samarbejdet med Promana
og vi skal i stedet bruge en forsikret rådgivende ingeniør som projektleder til
de fremtidige renoveringsprojekter. Der blev foreslået Bang & Beenfelch a/s.
Det aftaltes, at TER inden næste menighedsrådsmøde udarbejder et præcist
og deltaljeret overslag over de arbejder, som vi skal have foretaget i de
følgende 3 faser, og i den prioriterede rækkefølge, som er aftalt ved mødet i
dag. Materialet udsendes til alle menighedsrådsmedlemmer. Efter drøftelse
ved næste menighedsrådsmøde, kan TER så kontakte Bang & Beenfeldt mhp
et indledende møde lagt senest muligt på dagen og med deltagelse af dem i
menighedsrådet, som måtte ønske det.
c. Socialt
i. Dorte Linnemann påtager sig opgaven som formand.
ii. Dorte og PH vil sammen arrangere reception efter 1.kommunion på søndag
d. 19. april kl. 11.
iii. Der skal også planlægges reception efter firmelse, som afholdes torsdag 14.
maj. Desuden vil GV spørge koret og JSH spørge Michael om de vil bidrage
med musik til firmelsen.
d. Medier
i. Forårsnummeret er udkommet.
ii. JSH kontakter Marta m.h.p. mediegruppemøde, hvor sommernummeret skal
planlægges.
e. Katekese
i. Der er katekesegruppemøde d. 17. maj kl. 11, hvor næste sæson bliver
planlagt.
f. Liturgi
i. GV ønsker at danne et hold af minestranter og kommer med til
katekesemødet.
ii. Bibelstudiegruppen går fint med 7 – 8 deltagere.
5. Særlige sager
a. Ingen bemærkninger
6. Indkomne forslag
a. Ingen bemærkninger
7. Eventuelt
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a. SBN har været kontaktet af Andreas Riis fra Caritas som ønsker at sætte noget
projekt igang forbindelse med au-pair pigerne, der ofte kommer til den engelske
messe. SBN formidler kontakt mellem Andreas Riis og Thomas Hoyer.
Referent:
SBN
13-04-2015 – tilrettet 19-04-2015

