Christians Sogns
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag 16.05.10
Referent: Lisa Tikkanen Pagh

Tilstede:
Hanne Ekstrand, Lisa Tikkanen Pagh, Inge
Rasmussen, Hans-Christian Jørgensen, Eigil Saxe,
Henning Eriksen, Karsten Clement, Anita
Brændsgaard Bennetsen, Ilse Andersen
Eva Borbye Pedersen, Catherine Murphy, Bjarne
Olsen
Søren Gow fra punkt: 4c

1: Indledning:
2: Valg af referent
3: Godkendelse af dagsordenen
4: Økonomi
a. Kvartalsrapport og kassererens kommentarer
b. Budget 2017
c. Disponering af overskud på frie midler

Afbud: Hanne Dencker, Anders Væver, Trine
Anita Brændsgaard Bennetsen, 290.
Lisa Tikkanen Pagh
Ok
a. To poster under formål 34 (undervisning) har
samme navn, de bør lægges sammen.
b. Budget 2017
Hanne Ekstrand bad om 6000 til aflønning af
kormedhjælper til børnekoret. Dette blev bevilget
og konteres under minikonfirmand.
Det bemærkedes i øvrigt at det var positivt at
budgettet er lagt inden for rammen, på trods af
stigende aktivitetsniveau blandt andet med
ungdomskirkeprojektet.
Midler sat af til menighedsrådsseminar i 2016
overføres til et frivillighedsarrangement, da det
skønnes at det er bedst at vente med
menighedsrådsseminar til efter valget.
Arbejdsudvalget i forbindelse med
reformationsjubilæet opfordres til at komme med
forslag til arrangementer inklusiv budget inden 1.
juni.
Kirkepræstegårdsudvalget bemyndiges til at
indarbejde ønsker til anlægsbudgettet inden 1.juni.

c. der er 539.084 i frie midler.
Vi søger 160.000 til reparation af mosaikruden
over 5% midlerne, afsætter 125.000 til
egenfinanciering af ungdomspræst, 40.000 til
jubilæumsfejring og restbeløbet til renovering af
kirkestole
5: Menighedsrådsvalg

Bjarne Olsen, Hanne Dencker og Ilse Andersen
modtager ikke genvalg.
Vi skal finde 3 medlemmer og 3 suppleanter inden
september.

6: Postlisten, udvalg m.m

Der er orienterings og opstillingsmøde den 13.
september.
Det beslag klokkerne hænger i skal renoveres og
klokkerne tages derfor ned. Det tager 4-5 uger.
Arbejdet påbegyndes uge 20.
Mosaikruden repareres i samme tidsrum.
Formanden gennemgik kort det nye DAP format.
Der opfordredes til at deltage i DHL stafet.
Skolekirkesamarbejdet.
Arbejdet med kontakten til gymnasieskolerne er
blevet opprioriteret.
Over for folkeskolerne arbejdes der med at
fastholde og udvide samarbejdet under de nye
forhold med skolereformen.
Eva fortalte at hun og Anita konfirmerede 34
konfirmander og det var Evas sidste hold, da hun
nu er gået på seniorordning.
Stor ros til musikken under konfirmationerne.
Kirkeåbnere og lukkeholdet gør et stort stykke
arbejde, Morten kunne godt ønske der var flere på
listen.
Anita fortalte at der er 75 konfirmander tilmeldt til
2017. Hun har været med til at planlægge og
afholde konference for unge og kirke i forbindelse
med himmelske dage. Kirkepilotprojektet udbredes
til de andre nordiske lande og DSUKs
ungdomsrepræsentanter.
Hærvejsturen er udskudt til september, da
herbergerne er booket på grund af lejrskole.

Lisa informerede om udflugt til den nye moske på
Nørrebro med fredagsskolen den 27. maj. Der er
ekstra pladser. Henning og Jørgen tager med.
Der er Gå-Dansk gruppe hver mandag kl. 19.00 fra
frivillighedshuset på Rustenborgvej, som et forum
hvor danskere og flygtninge kan mødes.
Catherine informerede om sommercafe tirsdag og
torsdag.
Sorggrupperne for unge og voksne fungerer godt.

7: Menighedsmøde, søndag den 22. maj

8: Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, 16. maj.

Offentligt menighedsmøde med fremlæggelse af
regnskab og budget og information
om menighedsrådsvalg.
Catherine og Eva sørger for bestilling af forplejning
og at der er praktisk hjælp i
køkkenet.
Elisabeth, Connie og Anette kommer med kager.
Connie hjælper ved kagebord.
Hans Christian melder sig til kirkebøn
Søren og Catherine går gerne til hånde under
nadveren.

9 Christianskirkens 75 års jubilæum
a. Jubilæumsgudstjeneste 11 dec 2016
b. jubilæumsblad
c. Fyld kirken (25. september 2016)

10. eventuelt

b. Eigil har billeder fra opførslen af kirken
c. Vi har søgt om at låne Ulrikkenborgplads.
Menighedsrådet ansøger biskoppen om at flytte
gudstjenesten fra kirkerummet til
Ulrikkenborgplads i anledning af jubilæet.

Inge, Eva, Søren og Anita er frivillighedsfest udvalg.
Eva indkalder.
.

11: Personale (lukket møde)
12: Kommentarer til referat fra FU møde den 28.
april 2016 (lukket møde)

