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Referat af menighedsrådsmøde d. 23/11 2015

Tilstede: Henrik, John-Erik, Alren, Susan og Eva Maria

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen godkendes.
Formanden erindrer om at beslutninger kun kan træffes på baggrund af dagsordenssatte forslag og
at disse skal være fremsendt skriftligt til formanden senest fem dage inden et menighedsrådsmøde, jf
vedtægterne. Det er formandens ansvar at rundsende dagsorden og evt. bilag til
dagsordenspunkterne. Sager, der dukker op mindre end fem dage inden mødet eller evt på selve
mødet, kan behandles under ”eventuelt”. Kun såfremt hele menighedsrådet inkl alle medlemmer
enstemmigt vedtager det, kan denne procedure fraviges jf. forretningsordenen.

2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Punkt 4.e (Katekese) der står at Kristoffer skulle spørges; han er blevet spurgt og har takket nej til at
være assistent til firmelsesundervisningen.

3. Orientering
a. Formanden (JSH)
1. Der er kommet rystelser i kirken pga. arbejdet på Kanalvej. Der er kommet skader på bygningen i
form af revner i fundamentet ved trappen og den sydvendte facade på kirkebygningen.
Bispekontoret er blevet sat på sagen mht. advokat og kommune, da det er dem der ejer bygningen
og det er en ejendom af 3. klasse af bevaringsværdige bygninger – Bispekontorets folk (fromana)
kommer d. 24/11 og beser skaderne.
2. Det tidligere behandlede forslag om procedurer i forbindelse med støtte fra menigheden til
eksterne formål vedtages uden yderligere bemærkninger og indføjes i rådets forretningsorden.
b. Sognepræsten (ASP)
1. Christa Bonde vil skrive til sognebladet om skolens aktiviteter for at øge samarbejdet mellem kirke
og skoles børneaktiviteter
2. Skolens pedel rydder sne foran indgangen.
3. Skolen bruger firmaet ”Zeltner” som entreprenør firma
4. p. Alren laver ministrant undervisning på skolen i skoletiden

5. Der er en forespørgsel om at Eva Maria spiller til skolemesserne i det nye år. – Eva tager selv
kontakt til Christa Bonde
6. Jan bliver præsteviet d. 19/3 og holder primitsmesse i kirken d. 20/3 (palmesøndag)
7. p. Alren er bortrejst til Grønland d. 19/2 – 8/3 og p. Poul Marks vikarierer til alle messer.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (Suppleant JSH)
Der har været pastoralrådsmøde i november. Neukatekomunatet er stadig et emne der tages op, og
det er således at FU mener at biskoppen skal undersøge hvordan neukatekomunatet fungerer i andre
lande.
Der er markering af reformationen i 2017, og dette bliver markeret med en udgivelse af en bog v.
biskoppen.
Et andet emne der blev arbejdet med i rådet er motivering af frivillige i sognene, hvor der på
baggrund af gruppearbejde bliver udarbejdet en rapport til inspiration.
d. Engelsktalende gruppe (SBN)
Der er på baggrund af god reklamering fra Susan kommet mange frivillige der hjælper med rengøring
og vedligehold af kirken. De frivillige er primært fra DTU og rekrutteringen til Hans Holbæk går ifølge
ham rigtig godt. Der var sidst et fremmøde på 7-8 der hjalp med praktiske ting i kirken som f.eks.
skiftning af pærer og rengøring.
Der er ingen tilmeldte til adventsfesten fra den engelsktalende del, men Susan vil reklamere for
nytårsfesten.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
Alren skulle have fået fuldmagt og Netbanks-adgang til kirkens konto.
b. Bygge og vedligehold
i. Orienteringspunkter
1. Nøglerne til kirken skal udskiftes da der er for mange i omløb. Disse skiftes for
20.000 og der bliver nu A og B systemnøgler, og man skal underskrive ved udlevering,
så der kommer styr på hvem der har nøgler.
2. De almindelige halogen-lamper i kirkeskibet er blevet skiftet. LED lampen i apsis
mangler og det undersøges om ”Philips” skal dække udgifterne da der var en garanti
på at pærerne ville holde i mange år.
3. Kirkeklokkerne ringer ikke pga. kortslutning og der er fundet en elinstallatør ved
Hans Holbæk mhp reparation. Godkendes af MR.
4. Firmaet ”Almskov og Larsen” laver et overslag på kirkens facaderenovering som
sendes til Kultur- arvsstyrrelsen når de akutte byggeskader fra nabogrunden er ordnet.
ii. Brandvej
MR finder forslaget om en slags afspærring af brandvejen bag kirken godt f.eks. ved en
kæde eller andet som nemt kan fjernes men som alligevel vil sende et kraftigt signal
om ikke at bruge vejen til parkering. Dette skal imidlertid konfereres med
brandmyndighederne inden etablering – oversendes til byggeudvalget t.v.f.
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Deriomod ønsker MR ikke at etablere en parkeringsplads til sognepræstens bil på
græsplænen. Byggeudvalget bedes undersøge muligheden for at genetablere garagen
mellem præstegård og skole evt. inkl opstilling af skur i haven til plæneklipper o.l.
iii. Projektplan
Det vedtages at menighedsrådets mangeårige prioritering – ikke mindst under indtryk
af at menigheden er vokset betydeligt gennem de seneste år - fastholdes således:
1. Menighedssal udvides og sognekontor genetableres på 1. sal. Først herefter kan
planlægning vedr. flg. påbegyndes:
2. Renovering af kælder og sakristi
Sigtet med MR prioritering af ombygningen er dels at skabe bedre rammer for
menighedens aktiviteter (kirkekaffe, menighedsaftener, receptioner) inkl.
undervisning (foldedørsadskillelse af menighedssalens nordre ende med plads til ca.
20 elever samt indretning af mødelokale/samtaleværelse til ca 8 personer) dels at
kunne gøre dette inden for realistiske økonomiske og tidsmæssige rammer. I det
fremsendte referat fra byggeudvalgets møde 7/11 2015 opstilles en række forskellige
muligheder. Menighedsrådet beslutter at der kun skal arbejdes videre med forslag
4.5.c. Der skal således ikke ændres på sakristiet, trappeføringen eller
kælderindretningen.
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Der arbejdes videre med forslag 4.5.c da dette giver max størrelse af menighedssalen.
Køkkenet skal bevares og døren i menighedssalen ud til haven bevares. Der nedbrydes
skillevæg samt væggene til de små bagvedliggende rum således at der bliver ét stort
rum, med en lille gang bagved afskåret ved skydedør. Toilettet bevares og der laves en
skydedør, som gør det handicapvenligt, og der etableres et mødelokale i bagerste rum.
Garderoben rykkes til kælderen og brug af toiletterne i kælderen anføres ved skiltning.
Der skal dog bevares en enkelt knagerække i salen til gangbesværede. Der laves kontor
på 1. sal via en genetablering af tidligere dør, og dør fra gæsteværelset/kontoret ind til
præsteboligen aflåses.
Det noteres at byggeudvalget 7/11 bad Dorte Linnemann være ansvarlig for kontakt til
entreprenør og indhentning af prisoverslag/tilbud mhp. forelæggelse for MR og
efterfølgende indsendelse til bispekontoret til godkendelse og financieringsdrøftelse.
MR udtrykker stor tak til byggeudvalget for det store arbejde.
c. Social
Adventsfest d. 29/11 (Eva Maria tager billeder)
d. Medier
8/12 er der deadline for næste sogneblad som udkommer inden jul. John-Erik varetager midlertidigt
posten som redaktør og Michael laver lay-out.
e. Katekese
Møde d. 24/11 hvor der planlægges Voksenkatekese. Ny formand for ”Unge katolikker Lyngby”
f. Liturgi
Møde i januar
5. Særlige sager
a. Flygtninge. Samarbejde mellem bispedømmet og Røde Kors. Menighederne skal være synlige for
flygtninge. Der er brug for frivillige (Dette tages op på næste møde)
Der skal laves en plakat om kirken p. Alren undersøger om der er en flygtninge indkvartering i
Lyngby. Det foreslås at der samles julegaver ind til dem.
b. Børneattester. Der skal indsamles børneattester for alle der arbejder med børn og unge i
menigheden. Dette undersøger John- Erik.
6. Indkomne forslag
Ingen
7. Eventuelt
Ingen
Referent: Eva Maria Linnemmann Hansen
Sign.
John-Erik Stig Hansen
Menighedsrådsformand
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