Christians Sogns
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag 9.maj 2017
Referent: Karsten Clement
Tilstede:
- Hans-Christian Jørgensen
- Karsten Clement
- Inge Rasmussen
- Søren Gow Hansen
- Trine Conradsen
- Anders Wæver
- Hanne Ekstrand
- Per Hulstrøm
- Jacob Scheving
- Eigil Saxe
- Eva Borbye Pedersen
- Lisa Tikkanen Pagh (fra pkt 4)
- Anita Brændsgaard Bennetsen
- Medarbejderrepræsentant Catherine Murphy
- Stedfortræder Mette Nissen
- Stedfortræder Henning Eriksen
Afbud:
- Malik Rathsach
- Anne Brostrøm-Dyhr
- Stedfortræder Sanne Kampmann
- Stedfortræder Ole Jørgensen

1. Indledning

v/ Eva: DDS 725. Refleksion over ’dagens bøn’
(fra https://www.kristendom.dk/dagens-boen)

2. Valg af referent

Karsten Clement

3. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

4. Hvilke arrangementer skal vi som
folkekirke lægge kirke eller sognegård
til?

Hovedreglen er, at arrangementet ikke er
kommercielt. Vores nugældende retningslinjer
fungerer.
a. Ad kommentar til børnekoret: Lyngby kirke

5. Økonomi
a. Kvartalsrapport og kassererens
kommentarer
b. Budget 2018
1. Disponering af overskud på frie
midler
2. Udvidelse af Vibekes timetal til

betaler kvartalsvis, ikke årsvis. Rapporten
taget til efterretning.
b. Udgift til grafisk designer (kr. 25.000)
flyttes fra budget 2018 til ’frie midler’ og
kan bruges i 2017. Budgettet i øvrigt taget
til efterretning, herunder fordeling af de
frie midler. Budgettet for børnekoret (med
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udvidelse af korlederens timetal) også
godkendt.

børnekoret
6. Valg af kontaktperson

Anne Brostrøm-Dyhr kan af arbejdsmæssige
årsager ikke længere påtage sig hvervet.
Hans-Christian valgt som ny kontaktperson.

7. Alkoholpolitik for Christianskirkens
arrangementer

Der skal ikke være uhindret adgang til vin, men
f.eks. et/to glas pr person.
Der er ikke vin ved arrangementer hvor børn
deltager.

8. Godkendelse af tilbud på
orgelombygning og -rensning

Tilbuddet godkendt.
Stiftets orgelkonsulent skal også godkende
projektet.

9. Citatvæg i underetagen. Eksempler kan
ses i pausen.

Forslag til citater modtages. Sendes til
Catherine

10. Postlisten, udvalg m.m.

Ingen kommentarer til postlisten.
Diakoniudvalget har holdt møde. Referat
lægges på DAP.
Sogneaftenudvalget: Teateraften omkring
’Luthers Kate’ sidst i september. Maja-Lisa
Engelhardt 25. oktober. Også planer for
foråret.
Skoletjenesten har holdt repræsentantskabsmøde. Jakob og Eigil valgt ind i
arbejdsudvalget.
Kunstudvalget: Poul Ebbe Nielsen (Dyssegård)
hænger op, fernisering 17/9. Udstiller ca. to
måneder.
Bente Svendsen forventes at udstille midt janmidt februar.
Sofia Rasmussen udstiller før påske.
Forskønnelsesudvalget: Tæppet giver
problemer – den farve vi ønsker kan ikke fås i
fuld bredde til våbenhuset. Løsningen bliver, at
løberen fra kirken fortsætter ud i våbenhuset
(2m bredde) – tæppe under stolegruppen –
gulvet i våbenhuset i øvrigt bliver uden tæppe.
Letlandsgruppen: Invitation 17/18 juni til
fejring af deres 120 års jubilæum.

11. Menighedsmøde søndag 21. maj

Forslag til emner:
Diskussion: Hvad kan vi bruge kirke/sognegård
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til?
Information: Redegørelse for planerne for
ændringerne i udsmykning af kirkerummet.
12. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, 5. juni

Indgangsbilletter udleveres i kirken inden
dagen og ved Frilandsmuseets nordlige
indgang på selve dagen.

13. Letbanen infomøde og
ekspropriationsmøde

Sognegården bliver berørt. En del af arealet ud
mod Buddingevej eksproprieres således at
fortovet kommer til at gå tæt på sognegården.
Desuden tages der noget af hjørnet på ChrX
Alle. Vores mur (med cykelstativerne),
indkørsel m.m. bliver ikke berørt.
Buddingevej bliver fremover 40km/t zone.
Evt. beplantning af restarealet tages op på et
kommende menighedsrådsmøde, når letbaneprojektet er vedtaget og mere konkret.
I anlægsperioden kan der komme store gener
(støj) som vi må prøve at håndtere.

14. Masker med mening (Menighedsrådenes blad nr. 3, side 34-35)

Forslag om dåbsservietter: En forsamling af
strikkende personer kunne strikke
dåbsservietter som dåbsforældre kan få med
hjem.
Menighedsrådet støtter ideen.

15. Samarbejde med LTK på det diakonale
område

Skal vi samarbejde med kommunen eller skal
kirken arbejde selv, f.eks. på ældre- eller
flygtningeområdet?
Som udgangspunkt en god ide, men det
kommer an på samarbejdets form.
Kan vi få kontakt med grupper vi normalt ikke
ser?
Kirken skal ikke være kommunens forlængede
arm.
Vi skal have en klar kirkelig selvbevidsthed i et
samarbejde.
Kam kommunen evt. informere om vores
tilbud?
Vi har også brug for kommunen, f.eks. til
forebyggende tiltag.
Sundhedsplejen har i mange år henvist til
kirkens tilbud på børneområdet.
30/5 kl. 10-13 afholdes en temadag om
samarbejde mellem kommune og kirke. Se
invitation på DAP’en.

Side 3

16. Menighedsrådsmedlemmer som
arbejdstager - habilitet

MR-medlemmer kan sommetider udføre
arbejde for menighedsrådet, f.eks.
håndværkere, men også andre
tjenesteydelser. Det kan være problematisk og
bør undgås.

17. MR/Personaleseminar 29.-30.
september 2017

Afholdes på Magleås kursuscenter i Birkerød.
Der kommer nærmere information.

18. Eventuelt

Punkter til næste møde:
- Prioritering af dagsorden og et
mødeslut tidspunkt.
- Hjertestarter

19. Personale (Lukket punkt)
20. Kommentarer til referat fra FU møde
den 27. april 2017 (Lukket punkt)
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