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25. 10. 2016
Ref erat af meni ghedsrådsmøde mandag d. 24. 10. 2016

Til stede: J ohn- Eri k Sti g Hansen (JSH), p. Al ren Sosai pill ai, Henri k Ledert oug ( HL), Mi chael Høi er
Cl ausen ( MHC), Mari anne Hansen ( MH), Petrea Hanni bal ( PH), Eva Mari a Li nne mann Hansen ( EL H)
Frav ær ende: Susan Bj erregaar d.

1. Godkendel se af dagsor den
Dagsor den godkendt es
2. Be mær kni nger til f oregående meni ghedsråds møde ( bi l ag)
Ingen be mær kni nger til referat et 19. 10. 2016
3. Ori ent eri ng
a. For manden (JSH)
Ingen be mær kni nger
b. Sognepr æst en
Det overvej es at i nvi tere ekster ne f or edragshol dere til tirsdagsaftenener ne med
ref or mati onen so mt e ma. Der i ndkal des til kat ekesegruppe møde her o m. EL H
i ndkal der.
Der er til mel dt 81 fra meni gheden til pave messen i Mal mø.
c. Past oral rådsrepr æs ent ant en ( EL H)
Der er møde i Past oral rådet d. 5.- 6. nove mber. Meni ghedsrådet ser ger ne, at
dagsor den f or past oral rådsmøder ne sendes ud i god tid – dvs. en måned i nden
past oral råds mødet fi nder sted. Dette bedes meni ghedsrådsrepr æs ent ant en bri nge
vi der e.
d. Engel sktal ende gr uppe
P. Al ren arranger er f oredrag/alfa kursus på engel sk. Inf or mati on her o mfi ndes på
hj e mmesi dens kal ender
4. Udval g og ar bej dsgr upper
a. Økono mi og f orval tni ng
Tr edj e kvartal safregni ng f or ki rkeskat vi ser, at der en kl ar t endens i sti gni ng af
ki rkeskat, hvil ket t yder på, at det i fre mti den vil bli ve ne mmer e at r eali sere ønskede
pr oj ekt er. Der er ko mmet fl ere ki rkeskatteyder e. Det ser ud til, at meni gheden ved
år ets udgang har mi dl er til at kunne d ække all e vedli gehol del sesudgifter, også sel v
o m hovedparten af meni ghedens mi dl er er gået til ny meni ghedssal.
b. Bygge og vedli gehol d
Der er på r egnvej rsdag konstateret kl art ko mmende vand ned på v æggen i øst
k æl der en under apsi s. JSH kont akt er muli g t ovhol der med henbli k på at f å
byggesagkyndi g rådgi vni ng. Sognepr æst en sørger f or doku ment ati on ved n æst e
regnvej rsdag.
c. Soci al
Der er ko mmet f orespørgsel o ml ån af l okal er fra Watot o pr oj ektet o mkri ng
fil maftener den f ørste l ør dag i måneden. MR er posi tivt i ndstill et og overl ader

kont akt en til sognepr æst en og Petrea. Der er adventsfest søndag d. 27. nove mber
efter den danske messe ca kl. 11. 15.
d. Medi er
N æst e sognebl ad udko mmer i nove mber.
e. Kat ekese
Der er DUK fi r mel sesweekend f or fir mander ne på Skt. Ann æ Skol e på Amager d. 24.
– 26. marts. Der vil v ær e l eder e til at l edsage fir mander ne fra Lyngby stati on til Skt.
Ann æ Skol e.
f. Liturgi
Det går godt med mi ni strant gr uppen.
5. S ærli ge sager
Int et at be mær ke
6. Indko mne f orsl ag
a. Hal vtag ( bil ag)
Der er i ndko mmet et f orsl ag o mkri ng et abl eri ng af hal vtag i pr æst egår dshaven ved
skol ens gy mnasti ksal. Meni ghedsrådet vil bede Tu mmas Pl anck med pri soversl ag f or
f orsl aget sa mt pr æsent ere f orsl aget de f ørste 10 mi nutter på n æst e
meni ghedsråds møde. J SH kont akt er Tu mmas.
b. Henvendel se fra kat eket erne f or 1. kommuni onshol det. ¨
Ma n vil i f or bi ndel se med undervi sni ngen ar bej de med den "o mvendt e j ul ekal ender "
med t e maet, at j ul eni kke handl er o mat f å, men at gi ve. Meni ghedsrådet gav
till adel se til at, der sa ml e penge i nd ved adventsf esten til "venskabsskole" i enten Sri
Lanka eller Cambodia.

c.

Venskabs meni ghed i Sri Lanka.
Punkt et udskydes til meni ghedsrådet er f ul dtalli gt.

7. Event uel t
EL H har f ået f orespørgsel omkri ng besøg fra reli gi onshol d fra Bagsv ær d Kostskol e kl.
15 - 16. 30 en onsdag. De er meget vel komne. Ki rken modt ager ger ne besøg fra
i nteresserede gr uppe her under skol ekl asser og f orsøger at skaff e gui des til di sse.

Ref erent
Mi chael Høi er Cl ausen

Sign.
J ohn- Eri k Sti g Hansen
Meni ghedsrådsf or mand
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