Christians Sogns
Menighedsråd

1: Indledning:
2: Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi
a. Regnskabsrapport til 31. august 2014
b. Budget 2015
c. Revisionsprotokollat for regnskab 2013

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag 8.oktober 2014
Referent: Lisa Tikkanen Pagh

Tilstede: Bjarne Olsen, Søren Gow, Inge Rasmussen,
Lisa Tikkanen Pagh
Hans-Christian Jørgensen, Henning Eriksen, Anita
Brændsgaard Bennetsen, Karsten Clement, Anders
Wæver, Ilse Andersen, Hanne Ekstrand, Hanne
Dencker, Trine Conradsen.
medarbejderrepræsentant Catherine Murphy,
Afbud: Eigil Saxe
Eva Borbye Pedersen. tro og krop. Vi sang 786.
Ok.
a. Kassereren fremlagde kvartalsrapport. Der var
ingen kommentarer.
b. Budget 2015. Godkendt uden kommentarer og
sendes til provstiet.
c. Revisionsprotokollatet gennemgået.
Menighedsrådet bekræfter at vi ikke er bekendt
med, at der er fortiet oplysninger, der efter vores
opfattelse er relevante
for provstirevisors gennemførelse af revisionen.
at vi ikke er vidende om faktiske besvigelser, der
påvirker kassen, mistanker eller beskyldninger
herom, som ikke er meddelt provstirevisor, og

4: Postlisten, udvalg m.m.

at vi er bevidste om vort ansvar for at påse, at
intern kontrol vedrørende bogføring og
formueforvaltning er tilrettelagt på en efter kassens
forhold tilfredsstillende måde, herunder
identifikation af og reaktion på risiciene for
besvigelser
Postlisten gennemgået. Tillykke til Eva med
forlængelse af 25% tjenestetidsnedsættelse til 30.
juni 2015 og tillykke til Anita for forlængelse af
konstitution.
Gudstjenesteudvalg holder møde 28. oktober.
Catherine: 6 minikonfirmander tilmeldt,
skolereformen kan mærkes. Sorggruppe er kommet
godt i gang, der er nu 6 i gruppen.
Anita: Ungdomspræsten er i gang med at lave et
unge-råd af konfirmander.
Præsterne informerede om konfirmandovernatning.
Lisa takkede for opbakning til indsamling til de
forfulgte kristne i Irak, samlet resultat 6677,50

5. Kirketårn status

En iransk flygtning Arash er kommet til os, han øver
her og vil gerne spille koncerter for os. Lisa har
kontakt info.
Eva fortalte om retræte i Sverige, der havde været
venteliste.
Jazzgudstjeneste den 9. oktober med Mads
Granum.
Præsterne fra hele provstiet tager til Israel 9-14.
november på studietur.
Formanden fortalte om kopimaskinen, den er ved at
være udtjent og der er mulighed for at få en på
afdrag over 5 år. udgift 3500 pr måned. Vi er enige
om at benytte os af dette tilbud.
Provstiet har bevilget 1. mio. i budget. Vi har brugt
986.628,22.

6. Organist stilling

Opslag er på DOKS foreningens blad og
hjemmeside. Der er kommet 4 ansøgninger,
ansøgningsfristen er 24. oktober. Organistudvalget
arbejder videre med at finde en konsulent til at
vurdere prøvespil og sammensætte
prøvespilsprogram. Formanden kommer med
forslag til datoer for udvælgelse og
prøvespil/samtaler.

7. Hvad kommer i sognebladet? Punkt fra Trine
Conradsen

Kunstudvalget har to gange oplevet at der er
videresendt materiale om udstillinger i sognegården
til redaktionen, hvor det ikke er kommet i bladet.
Der opfordres til at sende indlæg til Sognet til både
redaktionsudvalg og redaktør.
Eva fortalte om muligheden for at holde vielser i det
fri og Anita, Lisa og hende evaluerede dette positivt,
efter sommerens erfaringer.
Catherine foreslog frivillighedsarrangement i foråret
2015. Hanne Dencker, Catherine, Lisa og Anita
planlægger.
Ilse foreslår Michael Wivel til sogneaften om
Kunsten i kirken.

8: Eventuelt

9: Personale (lukket møde)
10: Kommentarer til referat fra FU møde den 23.
september 2014 (Lukket møde)
11. evt.

