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Referat af det ordinære menighedsrådsmøde mandag 8/6 kl 19:15-21:30
1. Godkendelse af dagsorden
a. Ingen bemærkninger
b. Punkt 5 kan trække ud
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
a. Rettelser: Martha og Dorte er også med i byggeudvalget
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
i. Fastlæggelse af møderne for efteråret
ii. Første møde efter ferien 24. aug. Øvrige mødedatoer er 21. sep., 19. okt., 23.
nov., 21 dec. (sidste møde inden jul hvor næste møder planlægges)
iii. Matrikelændring:
1. Thomas Larsen har ændringsforslag: vi får hele haven som en del af
præstegården
2. Øverste del af parkeringspladsen + forplads tilhører kirken
3. Nedre del af parkeringspladsen tilhører skolen
4. Skolen må gå igennem haven – vi må køre ned af nordlig rampe
5. Ændringen godkendtes af MR
iv. Ansøgninger om økonomisk støtte til eksterne formål
1. Økonomi tegnes af MR-formand og sognepræst
2. Hvis det er mere end et par 100 kr. skal det godkendes af MR
3. Beløb til kateketuddannelse afsættes i budget fremover
4. Forslag til retningslinjer om hvad der kan søges penge til: vi må
skelne mellem internt menighedsforbrug og eksterne aktiviteter
(eks. Støtte til projekt til Cambodia mm.)
a. Hvilke kriterier skal der være for at f.eks. indsamle penge til
forskellige formål udover Caritas
b. Hvornår kan folk samle ind (retningslinjer)
c. Formand sammenskriver udkast til forretningsorden som
sendes ud til næste MR
b. Sognepræsten (MRB)
i. Kasse med forslag til MR i kirken:
1. fælles gåtur til bredgade
2. Indkøb af knælepult til foran tabanaklet i kapellet
a. Sendes til liturgiudvalget som ser på budget mm.
ii.
Kristihimmelfart + firmelse gik godt – 30 april 2016 (næste firmelse)
iii.
Kirkevandring
1. flyttet til 25 aug. Pga. valg
2. I gang med en fælles hjemmeside med fælles kalender mm.
iv. Kasserne i kælderen bliver fjernet
v. 13-31 juli – Marcos rejser til Israel (Gilberto i løbet af ugen + Erling Brodersen
1. søndag og ordets gudstjeneste v. Gilberto)
vi. Vi har fået foræret julekrybbe fra søstrene fra Birkerød

c. Pastoralrådsrepræsentanten (ELH)
1. Præsentation af dagsorden
d. Engelsktalende gruppe (SBN)
i. Messe sammen omkring sommerfesten 16/8 m. messe kl. 10 for alle
ii. Aftales med Allen (v. Marcos)
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
i. Det går fint
b. Bygge og vedligehold
i. Projektplan
1. Plan udarbejdes af hele udvalget
2. Trappeløb i kirken skal vendes (Thomas, Hans og Martha undersøger
dette)
3. MR forespørger en konkret plan til næste møde
ii. Lydanlæg
1. MR godkender iværksættelse af Solutors projekt!
2. Vi håber på støtte økonomisk fra bispedømmet, men starter nu til ca
150.000 kr i alt
3. Indsamling i kirke til lydanlæg (v økonomiudvalg)
iii. Have
1. Da det nu er sognets have – formand + Christopher planlægger og vil
så nyt græs til efteråret med Bihn
iv. Facaderenovering
1. Venter på tilbud fra firmaer v. Tove
a. Alskou & Larsen
i. Konstruktionerne i kirken gode
ii. Synes ikke at facaderne udenfor carbonere og
udvider sig og derfor ser det ”værre ud end det er”
iii. Forslag: gennemgang af bygningsdelene
iv. Bevaringsværdig ifgl. Arkitekt - bygning evt. tilskud
fra kulturarvsstyrrelsen på op til 50% på et tidspunkt
(haster ikke)
v. Flamingo i lofterne (minus godt – skal renoveres )
vi. 15.000 – 20.000 (overslag)
vii. Vi afventer klart tilbud
c. Social
i. Vækstgrupper
1. formål: mødes privatsocialt uden for messerne
ii. Besøgsgrupper?
iii. Boggruppe mm
iv. Startes af socialgruppen
v. Netværksgruppe
vi. Artikel / note i sognebladet med en kontaktperson (Petrea + ham der kom
med forslaget)
d. Medier
i. Ved at være færdige med sommerbladet
ii. Burde være færdigt i denne uge
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e. Katekese
i. Ministrant søndag

f.

Liturgi
i. Først møde i aug.
5. Særlige sager
a. Neokatekumenatet (NK)
i. Brev til biskoppen, PR, præsterådet, Nordiskbispekonference mm.
b. MRs holdning
i. Jf særskilt referat af diskussionen
ii. Pastoralrådsrepræsentanten instrueres om MR altovervejende positive
holdning til at sognepræsten er med i NK, og at NK etablerer en gruppe for
intresserede i sognet.
6. Indkomne forslag
a. Ansøgning om tilskud til privat projekt i Cambodia
i. Bør henvises til Caritas (Marcos)
7. Eventuelt

Ref Eva Hansen
Sign
John-Erik Stig Hansen
Menighedsrådsformand
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