Christians Sogns
Menighedsråd

1: Indledning:
2: Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi
a. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014
b. Budget 2015
4. Organiststilling

5. Indsamling til fordel for forfulgte kristne

6: Postlisten, udvalg m.m.

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 21. august 2014
Referent: Lisa Tikkanen Pagh

Tilstede: Torsten Svendsen, Bjarne Olsen, Søren
Cow, Inge Rasmussen, Lisa Tikkanen Pagh
Hans-Christian Jørgensen, Eigil Saxe, Henning
Eriksen, Anita Brændsgaard Bennetsen, Karsten
Clement, Anders Wæver, Ilse Andersen.
medarbejderrepræsentant Catherine Murphy,
Afbud: Eva Borbye Pedersen, Hanne Ekstrand,
Hanne Dencker, Trine Conradsen.
Lisa Tikkanen Pagh holdt oplæg til debat om
gudsbilleder. Vi sang salme 330
Punkt 5 tilføjet
a. Kassereren fremlagde regnskab og
kvartalsrapport. Der var ingen kommentarer.
b. Budget 2015 fremlægges på budgetsamråd 2.
september.
Rettet således at menighedsrådet ønsker en person
med kirkemusikalsk kandidatgrad eller tilsvarende.
Det blev vedtaget at lave særindsamling til fordel
for forfulgte kristne i Irak via Danmission, samt at
donere søndagskollekten til og med 28. september
til dette formål.
Postlisten gennemgået. Tilføjelse til udsendte: Lis
Jensen: Takkekort i forbindelse med bisættelse og
lån af sognegård.
Eigil informerede om at han pr 1. september igen er
50% i Christianssogn.
Der er DHL 25. august, hvor der er 10 løbere
tilmeldt fra sognet.
Anita informerede om visionsarbejde i
ungdomskirken, samt nye tiltag for gamle
konfirmander.
Lisa efterlyste kagebagere til Fyld Kirken, Søren og
Anita meldte sig, Lisa samler besked.
Catherine fortalte at børnekoret har haft en god tur
til Bergen og havde fået samlet 16.000 ind til
formålet.
Hans Christian informerede om tårnrenovering. der
er udskiftet et mindre antal kors end først antaget,
da der ikke var behov. Alle kors får samme
overfladebehandling. Tværbjælker inde i tårnet er

gået efter, armeringsjernet er rustet, men ikke
gennemtæret, så det var ikke nødvendigt at skifte
dem, de er renset af. Det ser ud til at budgettet
holder, evt med en besparelse. Det ser ud til at vi er
færdige i uge 36.
Der har været 5 klager på grund af at
morgenringningen er flyttet til kl. 7.00.
Det bladguld der er på viserne i tårnuret er begyndt
at drysse, Kirkepræstegårdsudvalget har besluttet
ikke at haste noget igennem på den front.
Lisa holder orlov fra FU resten af sæson 2014/15.
7. Forslag om sognetur til Israel efterår 2015

8: Eventuelt

9: Personale (lukket møde)
10: Kommentarer til referat fra FU møde den 12.
august. 2014 (Lukket møde)
11. evt.

Der var opbakning til at arbejde videre med
projektet. Den åbne gruppe bag projektet består
indtil videre af Hans Christian Jørgensen, Eigil Saxe,
Anette Bodum og Charlotte Saxe.
Bjarne nævnte sammenfald mellem FU og
sogneaften den 29. oktober. Hans Christian
koordinerer.

Eva har sendt ansøgning til stiftet om at forlænge
sin uddannelsesorlov med et halvt år.
Menighedsrådet ser gerne at Anita fortsætter i
stillingen. Ansøgningen er sendt videre med
anbefaling fra provsten og Hans Christian på
menighedsrådets vegne.

