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Lyngby 15.09.2014
Referat af menighedsrådsmøde 18.08.2014, kl.19.15 – 21.30
Tilstede: p. Marcos Romero Bernus (MRB), Petrea Hannibal (PH), Tove Elisabeth Reiter (TER), JohnErik Stig Hansen (JSH), Eva Maria Linnemann Hansen (ELH), Michael Høier Clausen (MHC), Henrik
Ledertoug (HL).
Afbud: Susan Bjerregaard Nielsen
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes.
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Ingen bemærkninger.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
Der har været gruppeformandsmøde d. 1. september. Festudvalget har Dorte
Linnemann om formand og det går godt. Katekeseudvalget med ELH som formand:
Der er både katekese for børn- og unge, nu også for voksne. P. Marcos har overtaget
formandskabet for liturgigruppen. Mediegruppen skal have ny formand, da Susanne
Viby ønsker at stoppe. I bygge- og vedligeholdelsesudvalget fortsætter TER. I
udvalget for økonomi og forvaltning fortsætter Gerda.
Angående salg af Sankt Knud Lavard Skole: Det er ikke lykkedes JSH at få talt med
skolederen på Sankt Knud Lavard Skole. Spørgsmålet er, om Sankt Knud Lavard Kirke
fortsat vil kunne gøre brug af Sankt Knud Lavard skoles gymnastiksal.
b. Sognepræsten (MRB)
Før der bliver meddelt datoer omkring arrangementer, skal man først spørge p.
Marcos, så der ikke sker dobbeltbooking. P. Marcos bestyrer kalenderen
P. Marcos orienterede herefter om Neokatekumenatets katekese og hvad det vil sige
at opbygge et kommunitet for den neokatekumenale vandring i et sogn. Herefter
blev der stillet spørgsmål til p. Marcos blandet, hvad angik en eventuel oprettelse af
en neokatekumenat-gruppe i skt. Knud Lavard Kirke. Dette tages der stilling til på
næste MR-møde.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (ELH)
Reform til ny sognestruktur er blevet taget op i Pastoralrådets forretningsudvalg.
Den skal træde i kraft til august næste år og har været behandlet i biskoppeligt råd,
præsterådet og i pastoralrådets forretningsudvalg. Herefter kommer der høring ud til
alle menigheder i løbet af efteråret.
På pastoralrådets forretningsudvalg blev det taget op, at der skal laves en
katekeseplan, der forelægges pastoralrådet på dets næste samling. Eva modtager
gerne eventuelle indlæg til dette.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning.

b.

c.

d.

e.

f.

Udgifterne ser ud til at holde budgettet, men indtægter fra kirkeskat er
faldende. Der er til resten af året 47.000 kr. til vedligehold og lignende.
Bygge og vedligehold
i. Præsteboligens tag
Taget er blevet besigtiget grundet løse tagsten. Der er kommet tilbud fra en
murermester omkring udbedring af dette. Tilbuddet ser rimeligt ud. MR
besluttede at tage imod det.
ii. Indkøb af trailer
MR besluttede, at der ikke indkøbes en trailer, da der ikke er råd til dette og
det skønnes, at menigheden foreløbig godt kan klare sig uden.
iii. Havens sanering
Arbejdet er fint undervejs. Christoffer er ved at så græs. Grantræerne bliver
stående. Skolens havekasser stilles væk. JSH kontakter Binh angående dette
– MR er taknemmelig for det frivillige arbejde. Gruppen med Binh beskærer
æbletræer og grantræer samt hækken langs muren. Busken ved kirketårnet
beskæres og fjernes ikke.
iv. Lyd i kirken
MR vil gerne have konsulent til at komme med et forslag til løsning af lyd til
kirken. MHC indhenter tilbud.
Fest
i. Forslag om gardiner til gymnastiksalen
Beslutning udskydes til det vides, hvad der kommer til at ske med fremtidig
lån af skolens gymnastiksal.
Medier
Der skal findes ny formand for mediegruppen. JSH gør opmærksom på dette
under meddeleler til søndagsmessen.
Der er pt. kun en midlertidig hjemmeside, da den nye er under opbygning.
Den nye forventes at komme op i slutningen af september.
Katekese
Kirken har en projektor, men kirkens laptop fungerer pt. ikke 100%.
Det blev forespurgt, om det var muligt at få tilskud til indkøb i forbindelse
med underskud på arrangementer – f.eks. den kommende filmaften. Dette
kan godt lade sig gøre, når der er i mindre omfang og mod aflevering af
kvitteringer.
Liturgi
p. Marcos indkalder til møde.

5. Særlige sager
a. Missionselementer
Der skal laves separat møde om dette. MR medlemmerne bedes venligst
indsende forslag til JSH.
6. Indkomne forslag
a. Rådighedsbeløb til udvalg
Afholdte udgifter pr faktura refunderes af Gerda indenfor et par hundrede
kroner. Hvis der er tale om mere, skal man have en forhåndsgodkendelse af
sognepræsten eller MR-formanden.
7. Eventuelt
Intet at bemærke.
Referent: Michael Høier Clausen
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