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Lyngby 22.08.2014
Referat af menighedsrådsmøde 18.08.2014, kl.19.15 – 21.30
Tilstede: p. Marcos Romero Bernus (MRB), Michael Høier Clausen (MHC), Petrea Hannibal (PH), Tove
Elisabeth Reiter (TER), John-Erik Stig Hansen (JSH), Eva Maria Linnemann Hansen (ELH), Henrik
Ledertoug (HL)
Afbud: Susan Bjerregaard Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendtes.
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Til pkt. 6f. oplyste Tove, at alt er undersøgt og i orden.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
Mariano Cardiello er nu ikke længere i Skt. Knud Lavard, da han er udnævnt som
andenpræst i Maribo.
b. Sognepræsten (MRB)
P. Marcos meddelte, at vi får en præstekandidat tilknyttet sognet i et år, Javier, fra
Madrid, Spanien.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (ELH)
Der har været konstituerende forretningsudvalgsmøde i pastoralrådet. Omkring
omlægningen af sognestrukturen i bispedømmet er Pastoralrådets FU endnu ikke
bekendt med andet end det, der er offentliggjort i KO.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning.
i. Underskuddet på 100.000 kr. i 1.halvår skyldes renovering af præsteboligen.
Sognets likviditet kan godt bære dette. Ellers er resultatet for 1. halvår som
forventet.
b. Bygge og vedligehold
i. Fjernvarmeforsyning
Sagen er nu endelig afsluttet. Efter rådgivning fra bispedømmet viste det sig,
at der ikke var fordele i at skifte fyr. Vores nuværende kan holde 10-15 år
endnu. Tak til TER for god og grundig research.
ii. Præsteboligens renovering
Renoveringen er sat i gang og forventes at være færdig 1. september.
iii. Tag.
Der er huller i taget – der er også enkelte tagsten, som er faldet ned. Der har
været en murer ude at kigge på taget. TER sørger for, at der kommer et
overslag på, hvad udbedring vil koste.

c. Fest
i. Sommerfest
Der har lige været vellykket sommerfest. Tak til festudvalget for det.
ii. Kirkekaffe
Der er pt. frivilligt, om man vil betale til kirkekaffen. Dorte Linnemann
foreslår, at der ikke sættes en fast frivilligt bidrag til kirkekaffen, hvorimod
man fremover selv kan vælge, hvilket beløb, man ønsker at give til
kirkekaffen, idet kirkekaffen således kan bevare sin karitative karakter. I
øjeblikket er der balance mellem kirkekaffens indtægter og udgifter.
MR besluttede, at det er frivilligt, om man ønsker at give et bidrag til
kirkekaffen. Alle skal være velkomne til kirkekaffen. Hvis kirkekaffen kommer
til at give underskud, er dette ikke et problem for menighedens økonomi.
Fremover skal der således ikke stå et beløb på indsamlingsbeholderne, men
kun frivilligt bidrag. Hvis det er nødvendigt for personer, der bager brød/kage
til kirkekaffen at få refunderet udgifter til ingredienser, kan de få dette
dækket.
iii. Forslag om gardiner til gymnastiksalen
Dette udskydes til næste MR-møde.
d. Medier
Junisognebladet er sendt ud til alle husstande i sognet. Næste nummer af
sognebladet har redaktionel deadline 30. august. Susanne Viby har meddelt, at hun
ønsker at trække sig fra formandsposten for medieudvalget. Menighedsrådets
medlemmer undersøger til næste møde, hvem der kan overtage. Den nye
hjemmeside forventes klar i slutningen af september.
e. Katekese
Firmelsesundervisningen starter 7. september. Der er undervisning efter messen kl.
11 hver søndag. P. Marcos bedes henvende sig til biskoppen og bede ham komme
med en dato for, hvornår firmelsen i sognet kan finde sted.
Der starter voksenkatekese d. 2. september, som vil foregå 2 gange månedligt – 1. og
3. tirsdag i måneden fra kl. 18 – 19.30 i menighedssalen.
Første kommunionsundervisningen starter d. 7. eller 21. september (som Egle og Jan
står for). Undervisning sker d. 1. og d. 3. søndag i måneden
SøndagsKUK’en står lidt stille for tiden, da der mangler folk til at lave aktiviteter med
børnene.
Ungdomsgruppe: TER har sendt mails rundt til alle firmander fra de sidste 6 års
firmandhold. De er inviteret til messe med efterfølgende fællesspisning, aktiviteter
og katekese. Det er tanken, at dette skal foregå en lørdag hver måned.
f. Liturgi
Der skal indkaldes til et liturgigruppe møde for interesserede. P. Marcos gør dette.
5. Særlige sager
a. Mission og vision
Visionen er nu formuleret. Den skal ophænges til samtale og debat i menigheden.
Herefter skal visionen bruges som afsæt for en missionsbeskrivelse for
menighedsrådet de næste 4 år, der mere konkret skal give bud på, hvad der skal
være opnået om 4 år.
Forslag indgives til John-Erik, der vil sammenskrive disse. Der afsættes et ad-hoc
møde med missionsbeskrivelse som det eneste på dagsorden. John-Erik indkalder.
6. Indkomne forslag
a. Om haven i Skt. Knud Lavard Kirke (modtaget fra Tummas Planck)
MR besluttede, at æbletræerne i første omgang beskæres kraftigt. TER og HL aftaler
med Tummas.
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Hvad angår forslag om planting af hæk på øst-og sydsiden af kirken, besluttede MR
at der ikke skal foretages beplantning, idet der på sigt skal etableres en brandvej her.
Træerne på sydsiden besluttede MR skal beskæres, men ikke fjernes. HL og TER
organiserer.
Med hensyn til præstegårdshaven besluttede MR, at bedene fjernes og der plantes
græs i stedet. Christopher har tilbudt at udføre opgaven, som MR siger ja tak dertil.
TER kontakter Christopher.
Et lille bed ude i siden bevares til brug for Skt. Knud Lavard Skoles elever.
Omkring forslaget om at købe en trailer overvejer MR dette på næste møde.
7. Eventuelt
John-Erik er blevet om tage punktet støj og lydforhold (PA-anlæg) op i kirken under
messen. Det er svært at høre, hvad der bliver sagt i den bageste tredjedel af kirken.
MR anerkendte, at der er et problem. Det er vigtigt, at der kommer et tilbud til de
urolige børn, så de også føler sig velkomne. ELH foreslog, at DUK lokalforeningen at
sørge for indkøb af legetøj, der ikke larmer til stille at aktivere børnene. JSH foreslog,
at der findes frivillige til at sidde nede bagi og hjælpe med at give en god oplevelse.
TER og ELH vil påtage sig denne opgave. MR nåede ikke at debattere lydforholdene
(PA-anlæg)i øvrigt.
P. Marcos fortalte, at flere fra menigheden har henvendt sig til ham og ønsket en
ændring af messetiden til kl. 10.30. Dette kan ikke lade sig gøre a.h.t. undervisningen
efter messe. Tidspunktte for dansk højmesse fastholdes til 10.00
På næste MR møde vil p. Marcos fortælle om Neokatekumenatets katekese.

Referent: Michael Høier Clausen

Sign
John-Erik Stig Hansen
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