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Referat af menighedsrådsmøde d. 24.08.2015
Tilstedeværende: John-Erik Stig Hansen (JSH), Henrik Ledertoug (HL), p. Marcos Romero Bernus
(MRB), Tove Elisabeth Reiter Nien (TER), Gilberto Vinciguerra (GV), Susan Bjerregaard Nielsen (SBN),
P. Alren Soosaipillai OMI
Afbud: Petrea Hannibal, Eva Linnemann Hansen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes.
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Intet at bemærke.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
i. Ny sognepræst
p. Alren tiltræder som sognepræst d. 1. september. Der bliver en
afskedsreception næste søndag efter den danske messen for p. Marcos.
Ligeledes for p. Allen kort reception efter engelsk messe.
ii. Matrikelændring
Der er ændret en anelse i matriklen angående delingen mellem skolen og
menigheden. Se mail.
iii. Principper for indsamlinger og tilskud til eksterne formål
Punktet udskydes til næste MR.
b. Sognepræsten (MRB)
På søndag kommer den viede diakon Jan Hansen og holder prædiken til p. Marcos
sidste messe.
Der har været indbrud fredag d. 22. august om natten. Der er ødelagt et spejl og
tyven er formentlig kommet ind via yderdøren til vejen indtil skolen. Der bliver sat en
metal plade på døren – arbejdet er bestilt af p. Marcos. Der er blevet stjålet en
ramme til et spejl, et lille billede samt 2 jakker. Der er indgivet politianmeldelse og
politiet har lavet rapport.
Kommunionsuddelere og gudstjeneste ledere er blevet genudnævnt.
Der er indkommet ønske om få den nikænske trosbekendelse i stedet for den
apostoliske – henvendelsen er anonym. Menighedsrådet henviser forslaget til
behandling i liturgiudvalget ved sognepræsten. Henvendelser bør ikke være
anonyme.
c. Pastoralrådsrepræsentanten
Der har været diskussion i pastoralrådet angående spørgsmålet omkring
neokatekumenatet. Der var mange forskellige synspunkter. Det bemærkedes ved
dette møde, at såvel neokatekumenske præster som andre præster er forskellige
mennesker. Konklusionen hos pastoralrådets forretningsudvalg var, at der var
opbakning til neokatekumenatet.
Endvidere har pastoralrådet taget initiativ til en igangsættelse af
kursus/undervisningsforløb for kateketer. Pastoralcenteret laver kurset, men
menighedsrådet finder, at prisen herfor er uhensigtsmæssig høj.

d. Engelsktalende gruppe (SBN)
Der er megen udskiftning i den engelske menighed blandt andet grundet til- og
frarejsende au-pair piger. Vores nye sognepræst P. Alren står fremover for de
engelske messer.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
i. Afregning kirkeskat
Det bemærkes, at kirkeskatteindtægterne næsten er fordoblet i forhold til
2011, hvilket skyldes, at menigheden er blevet større efter sammenlægning.
Der er således procentuelt ikke kommet flere skatteydere.
ii. Bilindkøb.
Økonomiudvalget anbefaler, at menigheden tager imod tilbud fra
bispedømmet om indkøb af ny bil. Udgiften for menigheden bliver lige under
50.000 kr. for Skt. Knud Lavard menighed (den gamle bil skal indgå i
handelen). Menighedsrådet godkendte, at der indkøbes ny bil.
b. Bygge og vedligehold
i. Facaderenovering
Der er taget kontakt til 2 firmaer: Almskou og Larsen samt Bang og
Beenfeldt. Menighedsrådet besluttede, at Almskou og Larsen i første
omgang er antaget til at lave rapport om byggeriet – dvs undersøgelse af
betonen samt tyndpudskvaliteten ( pris: 15 – 20.000 kr.). Herefter kommer
de med finansielt overslag samt tids- og udbedringsplan. Når endeligt dette
kommer, søges bispedømmet og kulturarvstyrelsen om tilskud hertil. TER får
mandat til at gå videre.
ii. Lydanlæg.
Solutors kommer tirsdag d. 25/8. Menighedsrådet har bedt
økonomiudvalget om at lave en indsamling til lydanlægget. De holder møde i
næste uge.
iii. Projektplan.
Der har i mange år været ønske om at få en ombygning af kirkens lokaler
herunder blandt andet krypt, kælder og menighedslokale. Som kirkens
økonomi ser ud i øjeblikket er det ikke urealistisk, at det vil kunne lade sig
gøre inden for en overskuelig fremtid. En arkitekt assisterer bygge- og
vedligeholdelsesudvalget med at lave en endelig plan, der herefter skal
godkendes af menighedsrådet.
iv. Ønske angående Mariastatue.
Der er indkommet ønske om, at denne burde synliggøres bedre. MR er
positivt indstillet og beder bygge- og vedligeholdelsesudvalget sammen med
sognepræsten at kigge på dette.
v. Trampesti.
Kan der laves en belægning på græsplanen langs kirkemuren, så man gå hen
til menighedslokalerne uden at træde på græsplænen? Bygge- og
vedligeholdelsesudvalget bedes kigge på, hvad dette vil koste.
vi. Græsrabatten langs fortovet.
For at undgå, at uvedkommende smider ting ind på dette areal, foreslår
bygge- og vedligeholdelsesudvalget, at man enten etablerer et lavt trådhegn
eller et lavt raftehegn. Udvalget bedes komme med skitsemodeller samt
priser på dette.
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c. Social
Der laves reception for p. Marcos efter dennes sidste messe som sognepræst i Skt.
Knud Lavard. Og der laves reception efter Gilbertos primitsmesse 4. oktober.
d. Medier
Der indkaldes snart til møde angående næste sogneblad.
e. Katekese
Sakramentalholdene starter i september. Der har været møde i katekesegruppen i
juni.
f. Liturgi
Udvalget forsøges genstartet af den nye sognepræst.
5. Særlige sager
a. Præsterokade.
Flere fra menigheden har henvendt sig til formanden angående utilfredshed med
processen med ny sognepræst. Menighedsrådet kunne godt have ønsket sig at blive
inddraget i processen. Dette forventer menighedsrådet fremover vil ske ved
ændringer i præstesituationen. I sognet har der været stor tilfredshed med p. Marcos
og vi ser frem til med glæde at få p. Alren som sognepræst.
6. Indkomne forslag
a. Kirkebidrag
Menighedsrådet takker Katalin Nørgaard for hendes henvendelse. Menighedsrådet
er enig i, at der skal arbejdes mere med at få flere kirkebidragsydere i sognet, hvilket
kirkebidragsudvalget bedes tage sig af.
7. Eventuelt
P. Alren skal til Italien d. 10. – 17. oktober. Erling Brodersen vikarierer søndag d. 11
oktober. P. Allen vikarierer ved den engelske messe. Gilberto skal (sammen med to
andre) præstevies d. 3. oktober i Sankt Knud Lavard Kirke. Gilberto holder dagen efter
primitsmesse d. 4. oktober i kirken. Den engelske menighed inviteres også hertil.

Referent: Michael Høier Clausen
Sign.
John-Erik Stig Hansen
Menighedsrådsformand
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