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Lyngby 16.12.2014
Referat af menighedsrådsmøde 15.12.2014, kl.19.15 – 20.45
Tilstede: p. Marcos Romero Bernus (MRB), Petrea Hannibal (PH), Tove Elisabeth Reiter (TER), JohnErik Stig Hansen (JSH), Susan Bjerregaard Nielsen (SBN).
Afbud: Michael Høier Clausen (MHC), Henrik Ledertoug (HL), Eva Maria Linnemann Hansen
Mødet startede med fastsættelse af nye møde-datoer for det næste ½ år:
Mandag d. 12. Januar
Mandag d. 23. Februar
Mandag d. 9. Marts
Mandag d. 13. April
Mandag d. 11. Maj
Mandag d. 8. Juni
Mødetid uændret: 19:15 – 21:30.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes.
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Der var ingen bemærkninger til referatet.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
Formanden meddelte at der ved det engelske kors koncert blev indsamlet ca. 1600,kr. Der var intet nyt fra pastoralrådsrepræsentanten.
b. Sognepræsten (MRB)
P. Marcos fortalte, at præsterne fra de forskellige kirker i Lyngby skal mødes igen i
januar – denne gang i St. Knud Lavard Kirke.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning (JSH).
Der er et forventet og uændret underskud på ca. 102.000,- kr, som resulterer
i en nedgang i kassebeholdningen. Dette skyldes renoveringen. Der
forelægger endnu ikke noget udkast til budget for 2015.
b. Bygge og vedligehold (TER)
i. Vedligeholdelsen af Pastor Kings grav bliver opsagt herfra og overdraget til
kommunen efter år 2015. Der er kommet et generøst tilbud fra Jan Schou
om at restorere krucifikset uden beregning, hvilket MR er meget
taknemmelige for. MR blev enige om at som udgangspunkt kunne rimelige
udgifter til materialer dækkes (op til 1000,- kr), og det blev foreslået at Viktor
og Pastor Kings gruppe selv lavede en indsamling til dækning af disse
udgifter.
ii. Der skal udarbejdes en liste over de reparationer og vedligehold, der
forventes at skulle udføres næste år samt i fremtiden.

iii. Vi skal have undersøgt hvad der kan gøres ved akkustikken i menighedssalen.
Der blev talt om midlertidige løsninger foruden at det også skal tænkes med,
når menighedssalen skal renoveres.
iv. MRB oplyste desuden at hoveddøren er blevet repareret, og at der har været
besøg fra kommunen p.g.a. rotte/rotter.
c. Fest
i. Julefesten første søndag i advent gik godt.
ii. Næste årlige menighedsmøde bliver d. 22. februar 2015.
d. Medier (SBN)
i. Der har været mediegruppemøde bestående af SBN og Marta Castrillón, hvor
emner til næste sogneblad blev klarlagt. SBN emailer til Marta om at den
nuværende dato for næste møde er i konflikt med andre arrangementer.
Deadline for alle artikler til sognebladet er 1. februar 2015 til Marta.
ii. Det burde være muligt at lade sig registrere via hjemmesiden og derved
oprette en mailingliste, hvor man kan sende nyheder ud om hvad der sker i
kirken. Denne slags nyheder ville kunne nå sognebørn, der ikke kommer i
kirken regelmæssigt.
iii. Der er mange eksemplarer af de trykte sogneblade tilbage, som uddeles til
børn, der går til 1.kommunionsundervisning og til firmelsesundervisning.
e. Katekese
i. Der afholdes firmelses-forældredag d. 11. Januar kl. 11 – 12, hvor forældre til
børn, der deltager i firmelsesundervisningen er inviteret med.
ii. Voksenkatekese er ændret til kl. 19:30.
iii. Fra d. 28. januar 2015 starter den Neokatekumenale Vandring, hvor de vil
mødes hver mandag og onsdag kl. 19.
iv. Filmaftenen i jarnuar er aflyst, næste filmaften bliver første lørdag i februar.
v. Første kommunionsundervisning går godt.
f. Liturgi
Gilberto er blevet formand for liturgi-gruppen. Han arbejder på at finde en
løsning m.h.t. organist til den danske Messe, og vil desuden danne et kor
efter sin diakonvielse.
5. Særlige sager
i. I relation til missionsmuligheder var der kun indkommet et forslag i form af
en retræte.
ii. Der holdes ad-hoc missions fokusgruppe møde d. 18. januar 2015 kl. 12 – 13,
hvor der skal diskuteres hvordan vi kan omsætte vores vision til mission i
form af konkrete handlinger.
6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
7. Eventuelt
i. MRB havde besøg af Phonic Ear, der redegjorde for status af lydanlæg og
højtalere i kirken og kom med foreslag til hvordan denne kunne udbedres.
Der er brug for nyt anlæg, 1 fast og 2 trådløse mikrofoner samt nye højtalere
bagtil i kirken. Phonic Ear udarbejder et tilbud. Desuden blev det foreslået at
kontakte en akustiker, da problemet med dårlig lyd i kirken til dels er et
akustisk problem.
Referent
Susan Bjerregaard Nielsen
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