Christians Sogns
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde
Onsdag 8.marts 2017
Referent: Lisa Tikkanen Pagh
Tilstede:
- Karsten Clement
- Inge Rasmussen
- Søren Gow Hansen
- Trine Conradsen
- Malik Rathsach
- Per Hulstrøm
- Jacob Scheving
- Sanne Kampmann
- Mette Nissen
- Lisa Tikkanen Pagh
- Anita Brændsgaard Bennetsen
- Medarbejder repræsentant Catherine
Murphy
Afbud: Anders Wæver
Hans-Christian Jørgensen
Hanne Ekstrand
Henning Eriksen
Eva Borbye Pedersen
Eigil Saxe
Anne Brostrøm-Dyhr
Ole Jørgensen

1: Indledning:

Anita Brændsgaard Bennetsen. Oplæg om
faldende dåbstal. Sang 448.
Forslag til hvad vi kan gøre:
Foldere på fødeafdeling
Dåbsklub
Dåbsjubilæer
Invitation til legestue
Dåbstræ
To faser, et er at holde fast et andet er at
møde dem der tvivler og vælger fra.
Gravide samtaler med præst og jordemoder,
tilknytning til det ufødte barn.

2: Valg af referent
3: Godkendelse af dagsordenen

Lisa Tikkanen Pagh
Godkendt

Der efterspurgtes en prioritering af dagsorden
og et mødeslut tidspunkt.
Punkt 4 udskydes til næste møde.
4: Valg af kontaktperson

5: Økonomi
I Godkendelse af årsregnskab 2016
ii. Samling af konti i pengeinstitutter
6: ombygning af orgel – indstilling af
orgelbygger (lukket møde)

7: Behandling af indstilling fra
kirkeudsmykningsudvalget

Udskydes til næste møde. MR beder Hans
Christian Jørgensen om at fungere som
konstitueret kontaktperson indtil da.
i. Regnskab afleveret 08.03-2017 19:05
godkendt
ii. udskydes til næste møde
Afstemning:
Markussen: 0 stemmer
P.G Andersen: 0 stemmer
Frobenius: Stemt for: Søren Gow, Malik
Ratsach, Mette Nissen, Karsten Clement, Trine
Conradsen, Inge Rasmussen, Sanne
Kampmann
Stemte blank: Jacob, Per, Lisa og Anita.
Menighedsrådet beslutter at arbejdet skal
foretages af Frobenius
Menighedsrådet bemyndiger organist og
formand til, i samråd med orgelkonsulenten,
at fastlægge detaljerne i arbejdet indenfor de
af provstiudvalget udstukne økonomiske
rammer
MR godkender udvalgets indstilling og
økonomi i følgende prioritering:
Udskiftning af tæppe, løber og altertæppe kr.
103.830,00 (excl. gulvtæppe i andagtshjørnet)
Udskiftning af hynder, stof på knæfald,
skamler m.m. kr. 326.800,00
Renovering af stole i kirkerummet kr.
536.250,00
Renovering af stole på pulpitur + ekstra stole
kr. 226.875,00.
I alt kr 1.193.755,00

8. postlisten udvalg m.m

MR ønsker debatpunkt for hvilke
arrangementer kirken skal lægge hus til, på det
kommende møde.

Anita fortalte om ungdomskirkens nye
projekter med brætspil og seriemaraton.
Kunstudvalget oplyste om ny udstilling ved
Jette Bjerregaard.
Lisa fortalte om møde i PR udvalget 28. marts
21. marts møde i sogneaftensudvalget
29. marts kommer Teatertasken med
Skibbykrøniken for konfirmander. Der er ledige
pladser kl. 17.00, hvor MR er velkomne.
Lisa sender information til KFUM gennem
Sanne Kampmann
Anita fortalte om sjælesorg for unge på DTU
Jacob fortalte om diakoniudvalgsmødet, der
foregår en del i sognet allerede, og vi ønsker at
nå ud til de 30-60 årige som er svære at få i
tale.

9. Forslag til ”udsmykning” af kældergang med
religiøse sentenser

10: Forretningsorden for Menighedsrådet

11: Sogneindsamling 12. marts.

Suppekøkkenet har to års fødselsdag i dag, der
kommer i snit 13 pr gang. Tillykke.
MR bakker op om at lave en citatvæg i
underetagen. Catherine og Trine er tovholdere
for processen, heriblandt inddragelse af
menigheden.
Karsten Clement gennemgik forretningsorden.
Forretningsorden vedtaget.
Baptistkirken kommer og hjælper med
indsamling, der mangler dog stadig
indsamlere.

12: Eventuelt

Forslag til debatpunkt på næste møde:
Begravelse af folk der ikke er medlemmer af
folkekirken.
Sct. Lukas stiftelsens venneforening inviterer
til ”gå hjem møde” om ”Den nødvendige
samtale” 22. marts 2017
Når man svarer på mail, så overvej om der skal
svares til alle, eller kun afsenderen.
Eksempelvis ved afbud til møder.
Der efterspørges kvittering/billet i forbindelse
med betaling til arrangementer
Skal vi ikke have blomster til solister ved
koncerter?
MR savner folder over hvem der sidder i
diverse udvalg.
Høm krucifikset er efterset for krakelering på
foranledning af Malik, det fejler ikke noget.

13: Personale (Lukket møde)
14: Kommentarer til referat fra FU møde den
21. februar 2017 (Lukket møde)

Ingen kommentarer
Ingen kommentarer

