Christians Sogns
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag 16.10.05
Referent: Karsten Clement

Tilstede:
Bjarne Olsen, Anders Væver, Eva Borbye Pedersen,
Hans-Christian Jørgensen, Eigil Saxe, Trine
Conradsen, Inge Rasmussen, Karsten Clement,
Henning Eriksen, Catherine Murphy.
Søren Gow fra punkt: 5c

1: Indledning:
2: Valg af referent
3: Godkendelse af dagsordenen
4. Det, har det betydet for at sidde i MR

5: Økonomi
a. Regnskabsrapport og kassererens kommentarer
b. Budget 2017
c. Revisions protokollat
d. Påtegning af regnskab 2015

Afbud: Hanne Dencker, Hanne Ekstrand, Anita
Brændstrup Bennetsen, Lisa Tikkanen Pagh ,Ilse
Andersen
v/ Eigil (DS 731)
Karsten
Godkendt
Refleksioner fra udgående og blivende medlemmer
af MR
a. De store bankindeståender blev drøftet – i lyset
af at indskydergarantien ikke gælder for
menighedsråd. Det er svært at se at vi kan gøre
noget for at mindske risikoen.
Udbedring efter vandskade Lyngby Rosenvænge 5:
Forsikringen har dækket en stor del af udgiften.
Rapporten og kommentarer i øvrigt taget til
efterretning.
b. Budget 2017
Budget 2017 er ændret i forhold til det udkast, der
blev afleveret i juni.
Ændringerne er: På budgetsamrådet 31/8 fik vi
bevilliget 675.000 til renovering af kirkestole (drift)
og 960.000 som anlægsbevilling til renovering af
orglet.
Renovering af kirkestole er lagt ind i budgettet
med 800.000 kr (formål 2205).
Driftunderskuddet (ligningsmidler til drift minus
driftsudgifter i alt) på 350.000 dækkes af de frie
midler:
125.000 til renovering af kirkestole
225.000 til delvis financiering af ungdoms- og
uddannelsespræster.
Budget godkendt.

c. Revisions protokollat. Forelagt MR og taget til
efterretning
d. Påtegning af regnskab 2015. Forelagt og
diskuteret. MR bekræfter
- at vi ikke er bekendt med at der er fortiet
væsentlige oplysninger.
- at vi ikke er vidende om faktiske
besvigelser eller har mistanke herom.
- at vi er bevidste om vores ansvar for at
påse at intern kontrol er tilrettelagt
hensigtsmæssigt.
6: Menighedsrådsvalg

7: Sangeres og andre musikudøveres brug af kirke
og sognegård

8: Postlisten, udvalg m.m

Der er kun indleveret en liste. Den liste, der blev
opsat på indstillingsmødet er derfor gældende for
det kommende menighedsråd. De første 11 er
valgt, de efterfølgende kandidater er suppleanter.
Listen er prøvet i valgsystemet, alle på listen er
godkendt.
1. søndag i advent bliver det nye MR præsenteret
ved gudstjenesten, efterfølgende en lille reception.
Forespørgsel fra en lokal operasanger om at
bruge kirkerummet til øveformål. Har indtil
videre fået lov mandage 1-1,5 time men skal
respektere at kirken er åben for
andagtssøgende.
Musikere kan få lov til – efter aftale - at øve i
kirken.
Dirigenten for gospelkoret har privatelever spørger om at låne lokale i sognegården eller
kirkerummet til dette formål.
MR mener at vi ikke kan lægge lokale til lønnet
undervisning - bortset fra orgelelever.
Postliste: Letbanens landmåler kommer og måler
op på Buddingevej for at afklare præcis hvor skellet
er.
Dronningen har desværre ikke mulighed for at
deltage i jubilæumsgudstjenesten 11. december.
Udvalg til udsmykning af kirkerummet (især hynder
og stole): Har haft et meget udbytterigt møde med
kunstneren Maja Lisa Engelhardt. Nyt møde 20.
oktober.
Musikudvalget har planlagt 2017. Niels W Gade er i
fokus (har 200 år fødselsdag i 2017).
Frivilligfesten: Der kommer snart invitationer.
Sogneaftenudvalget: Planlægger en aften (16.
november kl 18) hvor Erling Krog vil gennemgå

Händels Messias som optakt til koncerten 1.
december.
Catherine: Samværsklub, legestue er i fuld gang.
Legestuen deles måske op i to da der er rigtig
mange deltagere. Der er 8 deltagere i sorggruppen.
Væggen i gangen i kælderen trænger til fornyelse.
Ide: Bibelcitater.
Der har været nogle tyverier i huset.
Kirkebøsser: Skal tømmes hver dag.

9 Christianskirkens 75 års jubilæum

Rigtig mange positive bemærkninger til
arrangementet på Ulrikkenborg plads 25/9.
Stor ros til planlægningsgruppen og personalet. De
har gjort et stort – og rigtig godt stykke arbejde.
Logistikken fungerede rigtig fint. Arrangementet
kan gentages, men ikke som en årlig begivenhed.
Det er for stor en indsats.

a. Jubilæumsgudstjeneste 11 dec 2016

Receptionsudvalg: Inge, Trine og Søren.

10. Eventuelt

Lysgloben er flyttet ned i andagtshjørnet aht
minikonfirmandundervisningen.
Den står ikke dårligt der. Men der skal lægges et
underlag aht stearindryp.
Lyngby Kirke har givet en flaske til MR i anledning
af jubilæet. Forslag: At den indgår i personalets
julefrokost.
Formanden takkede de tilstedeværende afgående
menighedsrådsmedlemmer for deres indsats.

11: Personale (lukket møde)
12: Kommentarer til referat fra FU møde den 20.
september 2016 (lukket møde)

-

