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Referat af konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag 15.04.2014 kl 19:15-21:30
Tilstede: Mariano Cardiello (MCA), p. Marcos Romero Bernus (MRB), Henrik Ledertoug (HLT), Michael
Høier Clausen (MHC), Petrea Hannibal (PHB), Tove Elisabeth Reiter (TER), John-Erik Stig Hansen (JSH),
Eva Maria Linnemann Hansen (ELH).
Afbud: Susan Bjerregaard Nielsen
1. Orientering om menighedsrådsvalget.
Der blev orienteret om menighedsrådsvalget, som havde en stemmeprocent på 6,4 %, hvilket
må betegnes som relativt lavt. I nævnte stemmemæssige rækkefølge valgtes John-Erik Stig
Hansen, Henrik Ledertoug, Eva Maria Linnemann Hansen, Tove Elisabeth Reiter, Petrea
Hannibal, Susan Bjerregaard Nielsen, Michael Høier Clausen. Førstesuppleant blev Rose Trier,
anden suppleant blev Marianne Hansen og 3. suppleant blev. Thomas Høyer. Fødte
medlemmer af menighedsrådet er sognepræst p. Marcos, og diakon Mariano Cardiello.
2. Valg af formand, næstformand og sekretær.
Som formand valgtes John-Erik Stig Hansen. Som næstformand valgtes Henrik Ledertoug.
Som sekretær valgtes Michael Høier Clausen.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes.
4. Orientering
a. Formanden
Formanden havde intet at bemærke.
b. Sognepræsten
Der er fuld gang i påskeforberedelserne.
5. Forretningsorden
a. Interne procedurer og arbejdsproces
Forretningsordenen supplerer bestemmelserne for menighedsråd – de er sidst
justeret på menighedsrådsmødet i juni 2013. På næste menighedsrådsmøde kigges
på selve vedtægterne for menighedsråd
Der var indkommet et forslag fra TER, der bad menighedsrådet overveje at invitere
suppleanterne, alternativt en enkelt/enkelte person(/er), hvis sognefunktion(/er)
skønnedes af mulig permanent værdi for menighedsrådets arbejde, til permanent til
at deltage i menighedsrådsmøderne. Menighedsrådet besluttede ikke at gøre dette,
da reglerne for menighedsråd ikke rummer mulighed herfor. Personer med særlig
relevans for dagordenen og man skønnede det ikke væsentligt at have permanent
deltagelse af vedkommende sognefunktion(/er), som altid kan inviteres ”ad hoc”.
b. Mødedatoer
12. maj, kl. 19.15
16. juni, kl. 19.15
18. august, kl. 19.15

15. september, kl. 19.15
20. oktober, kl. 19.15
17. november, kl. 19.15
15. december, kl. 19.15
6. Kommissorium og sammensætning af udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
b. Bygge og vedligehold
c. Fest
d. Medier
e. Katekese
f. Liturgi
g. Kirkebidrag
De forskellige udvalg og arbejdsgrupper blev gennemgået. Gerda Krarup er formand for økonomi
og forvaltning. Tove Elisabeth Reiter valgtes som formand for bygge og vedligehold. Formand for
festudvalget er Dorte Linnemann. Formand for medieudvalget er Susanne Viby. Der skal vælges
en ny formand for katekeseudvalget, hvilket gøres på næste menighedsrådsmøde. Formand for
liturgiudvalget er Mariano Cardiello. Kontaktperson for kirkebidragsudvalget er Michael Høier
Clausen. Kirkebidragsudvalget udarbejder forslag til kommissorium til menigehedsrådet, som der
tages stilling til på næste møde.
7. Valg af særlige repræsentanter
a. Regnskabsfører
Som regnskabsfører valgtes Gerda Krarup.
b. Revisor
Som revisor valgtes Michelle Fejø.
c. Pastoralrådsrepræsentant
Som pastoralrådsrepræsentant valgtes Eva Maria Linnemann Hansen. Som suppleant
til pastoralrådet valgtes John-Erik Stig Hansen.
d. Skolerepræsentant
Som repræsentant for menighedes i Skt. Knud Lavard Skoles bestyrelse valgtes
Johanne Guldberg.
8. Særlige sager
a. Overleveringer fra foregående menighedsråd
I det foregående menighedsråd var man bekymret over kirkegangsprocenten på 6%
(målt i 2013). Tallet er dog noget misvisende, idet 3 af de 4 målinger er foretaget før
tilførslen af nye medlemmer i forbindelse med nedlægningen af Birkerød og
Hørsholm, mens tallet for menighedens størrelse er opgjort ud ultimo 2013.
Endvidere bemærkedes det, at der måske er en sammenhæng med antallet af
kirkebidragsydere i menigheden og kirkegangsprocenten.
Kirkebidragsudvalget ser på dette.
Endvidere skal der udarbejdes en strategi for den engelsk talende del af menigheden.
Dette skal det nye menighedsråd overveje.
9. Indkomne forslag
a. Akustikken i kirken
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TER: Der er svært at høre i den bageste del af kirken. Hvad kan der gøres?
Menighedsrådet vil gerne gøre noget ved problemet. MCA og MRB har allerede
forsøgt at trimme det anlæg, vi har. At anskaffe et nyt anlæg er dyrt. MHC kigger på,
om der kan gøres noget uden store omkostninger på kort sigt.

10. Eventuelt
PHB foreslog, at børnene fik mulighed for at blive aktiveret i fx menighedssalen under
prædiken. Dette blev debatteret med forskellige synspunkter og løsningsforslag.
Diskussionen kan fx tages op i liturgigruppen. Emnet tages op igen, når der er kigget på
akustikken.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 5 dage før næste møde.
Referent:

Michael Høier Clausen 15.04.2014

Signeret
Menighedsrådsformand
John-Erik Stig Hansen
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