Referat fra menighedsrådsmøde den 12. juni 2018
Til stede: Hele menighedsrådet undtagen Tummas Planck.
Referat fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer.
1. Nyt fra sognepræsten:
Et nyt ungdomsarbejde for børn mellem førstekommunion og firmelse er under
udarbejdelse. Første samling bliver efter sommerferien. Kristoffer og Flemming m.fl. vil stå
i spidsen for arbejdet.
Indkørslen ved kirkens bagindgang bliver nu lukket, da der har været flere uheldige
episoder.
P. Alrens biskop fra Sri Lanka har besøget vores menighed og de lokale tamilske
menigheder.
Menighedens sommerfest finder sted 26. august. Formanden holder informationsmøde
samme dag.
Sebastian Olden Jørgensen vil gerne hjælpe med kirkerummets indretning set fra et
historisk perspektiv.
2. Nyt fra formanden:
Firmanderne var taget i Tivoli som opfølgning på firmelsen. De vil gerne komme og
orientere de nye. Meget positivt.
3. Nyt fra sekretæren:
Intet
4. Orientering fra pastoralrådet:
Pastoralmødet blev afholdt sidste weekend på Magleås. Michele blev valgt ind i
forretningsudvalget.
Den nye persondataforordning blev drøftet indgående.
5. Økonomi:
Kirken følger budgettet. Ekstra reserve er afsat til uforudsete udgifter.
Sidste års regnskab viser et mindre underskud.
Kirkens opsparing er formindsket væsentligt og må gerne forbedres.

Økonomiudvalget bedes have et økonomisk overblik klar til næste møde, så det kan
vedlægges som bilag til referatet.
6. Organist:
P. Alren har dialog med en ny mulig organist samt to af de nuværende. Der skal indgås en
bindende aftale med den pågældende. Organisten kan måske kombineres med en
korleder.
Menighedsrådet ønsker enstemmigt en fast forpligtet organist, der ansættes med fast
honorar.
Måske kan kommunen ansøges om bidrag via et paragraf 18 projekt.
7. Orientering fra udvalg:
Kirken har en hjertestarter på væggen udenfor. Det er tilstrækkeligt.
Den kan hurtigt hentes ind i kirken.
Eric har indsendt artikel om firmelsen til næste sogneblad.
8. Kirkerummets indretning:
Menighedsrådet har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tummas Planck, Marta
Castrillón, Sebastian Olden Jørgensen, Martin Ez, Martin Ebert og Michele Fejø. P. Alren
står til rådighed for yderligere oplysninger.
Krucifiks:
Arbejdsgruppen udarbejder mulige løsningsforslag (baseret på input fra Tummas, Michele
og Martin Ebert) og præsenterer dem for menighedsrådet.
Tabernakel:
P. Alren har præsenteret et oplæg for menighedsrådet, som arbejdsgruppen arbejder
videre med. Baseret på dette udarbejder arbejdsgruppen konkrete løsningsforslag, som
præsenteres for menighedsrådet. Løsningsforslaget indeholder følgende delprojekter:
- Flytning af tabernaklet til midten af kapellet (som beskrevet af P. Alren)
- Indretning af sakramentskapel (med glasvægge)
- Etablering af ny dør til haven (ved siden af skriftestolen) med mulighed for et tilknyttet
børnerum (alternativt et nyt lukket indgangsparti ved hovedindgangen, der ligeledes kan bruges til
børnerum).

9. Kommende møder:
Næste møde afholdes onsdag den 29. august klokken 19.30.
10. Eventuelt:
Intet.

