Christians Sogns
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag 20.januar 2015
Referent: Lisa Tikkanen Pagh

Tilstede: Bjarne Olsen, Hanne Dencker, Søren Cow,
Hanne Ekstrand, Trine Conradsen, Lisa Tikkanen
Pagh, Hans-Christian Jørgensen, Eigil Saxe, Henning
Eriksen, Anita Brændsgaard Bennetsen, Karsten
Clement, Anders Wæver,
Afbud: Eva Borbye Pedersen, Inge Rasmussen,
medarbejderrepræsentant Catherine Murphy
1: Indledning:
2: Debat om opstandelsen
3: Godkendelse af dagsorden
4:. Økonomi
i. Regnskabsrapport og kassererens kommentarer

Lisa Tikkanen Pagh vi sang 236 og derefter
debatterede vi kristologi og opstandelse.
Godkendt uden kommentarer.
Det ser ud som om vi kommer ud af 2014 med et
mindre overskud.
Kommentar til kasserens kommentarer til tårn
regnskab: det bør fremgå af regnskabet at budget
for projektet var på 1,5 mio.
Der var ros til samarbejdet mellem menighedsråd
og rådgiver.

5: Postlisten, udvalg m.m

Brev fra Helle Faurschou angående
Engelsborgskolens juleafslutning blev drøftet, og
Menighedsrådet skriver svar på hendes mail.
Lisa informerede om App projektet www.Paulus.dk
og arbejdet med at lave påskevandringer for
mellemtrinnet.
Eigil gjorde opmærksom på sognerejsen til Israel i
uge 41. Der er stadig ledige pladser.
Lisa takkede for opmærksomheden ved hendes 40
års fødselsdag.
Vi er inviteret med på fælles sognetur med Lyngby,
Præstebo og Lundtoftesogne til Lübeck den 25.
november.
Kurt Rasmussen er ansat som daglig leder af
suppekøkkenet og han tiltræder 1. februar. Tirsdag
den 27. januar er der medarbejdermøde for
frivillige. Tilmelding til Eigil Saxe.
Kunstudvalget mangler et medlem efter Torsten
Svendsen er udtrådt.

6: Grøn Kirke

Oplæg til grøn kirke blev debatteret.
Menighedsrådet besluttede at vi vil arbejde for at
blive en grønnere kirke. Der blev nedsat en

7: Sogneindsamling søndag den 8. marts 2015
8: Eventuelt

9: Personale lukket møde
10: Kommentarer til referat fra FU møde den 8.
januar 2015 (Lukket møde)

følgegruppe bestående at Trine, Anders og Hans
Christian.
Karsten Clement og Inge Rasmussen er tovholdere
for sogneindsamlingen.
Der blev stillet spørgsmål til hvor de opgaver
Torsten Svendsen har løst er landet efter hans
fratræden. Der er taget hul på overlevering af hans
opgaver.

