Christians sogns
menighedsråd
Referent: Anita Brændsgaard
Bennetsen

Referat fra menighedsrådsmøde
torsdag d. 19. november 2015 kl 18.30.
Tilstede: Hans-Christian Jørgensen, Karsten Clement,
Inge Rasmussen, Anders Væver Petersen, Bjarne
Olsen, Hanne Ekstrand, Hanne Dencker, Henning
Eriksen, Eva Borbye Pedersen, Lisa Tikkanen Pagh (fra
pkt. 6) Eigil Saxe og Anita Brændsgaard Bennetsen.
Fraværende m/ afbud: Trine Conradsen og Ilse
Andersen.
Fraværende: Søren Cow Hansen
Medarbejderrepræsentant: Catherine Murphy (fra pkt.
6)

1) Indledning

v. Eva

2) Valg af referent

Anita
________________________________________

3) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4) Økonomi
Regnskabsrapport og kasserens
kommentarer

Regnskabet og kassererens kommentarer blev
gennemgået.

5) Gennemgang af udvalgsposter

Det skal noteres i oversigten over udvalg, at Lisa
er fritaget for møder i FU.
Markedsudvalget: Nedlagt.
Sogneaftensudvalget: Linda Ping er ikke længere
med i udvalget.
Skovtursudvalget: Birgit Glüssing er nyt medlem i
udvalget.
Børnekorsudvalget: Bent Grønholdt er ikke
længere med i udvalget.
Ungdomskirkens bestyrelse: Nedlagt

6) Postlisten, præster, udvalg mm

Korrespondancen mellem Samfundshøjskolen og
MR blev drøftet. Formanden sender et svar til
Samfundshøjskolen.
Biskoppen over Helsingør stift har bedt provstiets
menighedsråd om en uddybende begrundelse for
det ønskede ophør af provstiets ungdomsprojekt.
Anita fortalte om Sorggruppe for unge, Jule-

byttemarked, Levende julekalender og SMUKgudstjeneste.
Lisa fortalte om provstiets reformationsudvalg,
der arbejder på at lave en række fælles
arrangementer i forbindelse med
reformationsjubilæet i 2017
Lisa fortalte også om provstiets flygtningeudvalg.
Lisa og Anita fortalte om salonaftener i foråret.
Eva fortalte at forårets sogneaftener er planlagt.
Hanne Ekstrand fortalte om indhentelse af tilbud
om dåbslys med Christianskirkens navn. Hun blev
bemyndiget til at gå videre med undersøgelserne.
Hans-Christian Jørgensen oplyste at han muligvis
kunne skaffe et andet tilbud.
Eigil fortalte at skoletjenesten har ansat en
konsulent.
Orientering fra div udvalg.
7) Ungdomskirkeprojekt i
Christianskirken

Ansøgningen til provstiudvalget, om etablering af
et nyt ungdomsprojekt med udgangspunkt i
Christians sogn, blev gennemgået og drøftet.
Der nedsættes et udvalg, der arbejder videre med
udarbejdelsen af ansøgningen til Provstiudvalget.
Udvalget består af Hanne Ekstrand, Hanne
Dencker, Hans-Christian Jørgensen, Eva Borbye
Petersen.

8) Kollektliste

Karsten foreslog et andet indsamlingsformål til
Allehelgen. Eva og Bjarne kigger på muligheden
for at rykke rundt på indsamlingsformål.

9) Menighedsrådsvalg 2016

Orientering.

10) Datoer for kommende MRmøder

Mødet d. 17.11.16 flyttes til d. 3.11.16

11) Referent til beslutningsprotokol
for MR-møder i 2016

Lisa fortsætter som referent.

12) Valg af enkeltmandsposter
i. Valg af formand for det næste år
(skriftlig)
ii. Valg af næstformand for det

i. Hans-Christian Jørgensen (genvalgt) med 8
stemmer
ii. Karsten Clement (genvalgt) med 7 stemmer. 1

næste år (skriftlig)
iii. Valg af kasserer
iv. Valg af kirkeværge
v. Valg af kontaktperson
vi. Valg af bygningssagkyndig
vii. Valg af underskriftsberettiget

blank stemme.
iii. Karsten Clement (genvalgt)
iv. Inge Rasmussen (genvalgt)
v. Hans-Christian Jørgensen (genvalgt)
vi. Frank Smith (genvalgt)
vii. Hanne Ekstrand (genvalgt)

13) Eventuelt.

Inge bad om lov til at lukke kirken kl. 17:30
d. 31.12.15. MR sagde OK til dette.
Kunstudvalget beder om, at den udstillede kunst
tages ned fredag d. 27.11.15

14) Personale (lukket møde)

Godkendt og underskrevet:

