Christians Sogns
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 20. november 2014
Referent: Lisa Tikkanen Pagh

Tilstede: Bjarne Olsen, Inge Rasmussen, Lisa
Tikkanen Pagh, Hans-Christian Jørgensen, Henning
Eriksen, Karsten Clement, Anders Wæver, Ilse
Andersen, Hanne Ekstrand, Hanne Dencker, Trine
Conradsen, Eva Borbye Pedersen, Eigil Saxe.

1: Indledning:
2: Valg af referent
3: Godkendelse af dagsorden
4. Økonomi
a. Regnskabsrapport og kasserens kommentarer

5: Gennemgang af udvalgsposter

6: Postlisten, udvalg og præster mm.

Medarbejderrepræsentant Catherine Murphy, Anita
Brændsgaard Bennetsen og Anders Væver kom
under punkt nr. 5
Søren Cow under punkt nr. 7
Eva Borbye Pedersen. Vi sang 733. Eva reflekterede
over at gå i hi og lade julen finde os.
Lisa
Ok.
Ingen kommentarer til regnskabsrapport. Der er
brugt 79.98% imod forventet 83,33 %.
Revisoren har været på kontrolbesøg og havde
ingen kommentarer. Vi skal være obs. på brug af
gavekort til foredragsholdere, vores praksis er
ændret ifølge denne kommentar.
I forhold til seneste opgørelse er der følgende
rettelser:
Henning Eriksen og Søren Cow er indtrådt i pr og
sognebladsudvalg.
Kirsten Juul er udtrådt af gudstjenesteudvalget
Linda Ping er udtrådt af Sogneaftensudvalget.
Lisa Tikkanen Pagh er indtrådt i webudvalg.
Skovtursudvalget: Henning Eriksen, Inge Rasmussen
og Ask Skovsted.
Bent Grønholt er udtrådt af børnekorets bestyrelse
Henning Eriksen er indtrådt i Ungdomskirkens
bestyrelse.
Henning Eriksen er udtrådt af
undervisningsudvalget.
Lisa præsenterede app´en ”Paulus, på opdagelse i
kirken”.
Eigil tager til Kenya henover påsken.
Anita informerede om at hun holder familiejulegudstjeneste den 23. december, som et
alternativ til den 24. december.
Kunstudvalget: En udstilling var blevet taget ned
under loppemarked. Der skal koordineres således at
loppemarkedet og udstillinger ikke kolliderer.

7: Drøftelse af pejlemærker for Ungdomskirken
8. Opfølgning på brug af den nye aftale i højmessen

9: Hvordan er det med økologi og Christianskirken

10: Godkendelse af indsamlingsliste for Christians
Sogn 2015

11:Datoer for kommende MR møder i 2015
12: Beslutningsprotokol for MR-møder i 2015

13. Valg af enkeltmandsposter
i. Valg af formand for det næste år
ii. Valg af næstformand for det næste år
iii. Valg af kasserer
iv. Valg af kirkeværge
v. Valg af kontaktperson
vi. Valg af daglig leder
vii. Valg af bygningssagkyndig
viii. Valg af underskriftsberettiget

14. Eventuelt

Der skal følges op på nøgler, da kirketjenerkontoret
er blevet brugt til garderobe.
Catherine starter ny sorggruppe op til januar.
Gruppen til oprettelse af suppekøkken har
overtaget Sporet. Provstiudvalget har bevilget
første års drift, der er frivillige tilknyttet og
Korshæren er i færd med at slå en stilling op.
Eigil gennemgik pejlemærker for ungdomskirken,
der var en generel drøftelse af disse.
MR ønsker fortsat at bruge den Nye Aftale i
gudstjenesten. Udfærdigelse af færdig evaluering
henlægges til gudstjenesteudvalget, ud fra følgende
grundlag:
Positivt med overraskelsens effekt
Tillid til præsternes skøn
Den autoristede udgave er normalen.
Drøftelse af kirkens grønne profil med udsyn til
”Grøn Kirke”. Trine, Hans Christian, Anders Væver
samt repræsentant for personalegruppen arbejder
på oplæg til næste MR møde.
Der blev rejst forslag om at støtte Diyarcentret via
Betlehemsvenner i stedet for Jydsk Børneforsorg
den 30. august. Indsamlingslisten vedtaget med
denne rettelse.
Ok.
Lisa Fortsætter et år mere som referent. Referat
læses højt efter hvert punkt. Menighedsrådet
udtrykte tilfredshed med sidste års referater og at
Lisa ønskede at fortsætte.
i. Formand: Hans Christian Jørgensen, enstemmigt.
ii. Næstformand: Karsten Clement, enstemmigt
iii. Kasserer: Karsten Clement genvalgt med
akklamation
iv. Kirkeværge: Inge Rasmussen genvalgt med
akklamation
v. Kontaktperson: Hans Christian Jørgensen
genvalgt med akklamation
vi. Daglig leder: Eva Borbye Pedersen genvalgt med
akklamation
vii. Bygningssagkyndig, Frank Schmidt genvalgt med
akklamation.
viii. Underskriftberettiget: Hanne Ekstrand genvalgt
med akklamation

Eva efterspurgte medhjælpere til salmer og mad.
-Hanne Ekstrand, Hanne Dencker meldte sig.
-Karsten spurgte til digitalt salmesangsprojekt som

vi har givet penge til. Det undersøges.
-Hanne Ekstrand efterspurgte invitation til
menighedsrådsarrangement i Hillerød. Den findes
digitalt.
-Ilse efterspurgte information om nyheder fra stift
og ministerium. De findes digitalt.
Lisa, Catherine og Anita takkede for stemmetræning
Udvalg til Torstens farvelreception: Anita, Hans
Christian og Lisa.

15. Personale (Lukket møde)

ii. Referat fra FU

