Christians Sogns Menighedsråd
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Dato:

Menighedsrådsmøde

Onsdag den 4. oktober 2017, kl. 18.30

Dagsorden

Beslutning

Tilstede:

Tilstede:
- Hans-Christian Jørgensen
- Karsten Clement
- Inge Rasmussen
- Anders Wæver
- Hanne Ekstrand
- Per Hulstrøm
- Jacob Scheving
- Malik Rathsach
- Anne Brostrøm-Dyhr
- Eigil Saxe
- Anita Brændsgaard Bennetsen
- Eva Borbye Pedersen
- Trine Conradsen
- Søren Gow Hansen fra kl. 19.40 (pkt 4)
- Medarbejderrepræsentant Catherine Murphy
- Stedfortræder Mette Nissen

Afbud:

-

Lisa Tikkanen Pagh
Stedfortræder Henning Eriksen
Stedfortræder Sanne Kampmann
Stedfortræder Ole Jørgensen

Indledning v/Eva. DDS 778. Refleksioner over ’hvile’. DDS 786 v3
Beslutningspunkt
1.

Valg af Referent

Referent: Karsten

2.

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 3f og pkt 6 og 7 tilføjet

3.

Økonomi
a. Godkendelse af Kvartalsrapport og
kassererens kommentarer
b. Godkendelse af endeligt budget
2018
c. Godkendelse af revisionsprotokolat
for regnskab 2016
d. Godkendelse af revisor påtegning
på regnskab 2016
e. Finansiering af grafisk design
f. Behandling af revisionsprotokollat
for kasseeftersyn 25-10-2016
Bilag:
Budget 2018 - afleveret på
økonomiportalen 14-juni 2017
Revisionsprotokolat 25062017
Regnskab 2016
revisionspåtegning regnskab 2016

Ad a: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 foreligger endnu
ikke
Ad b: MR beslutter at det vedtagne budget til børnekoret
fastholdes selvom lønudgiften bliver ca. 9.000 kr. mindre
end forventet. Budget 2018 er godkendt og afleveret på
økonomiportalen. Tidsstempel: 04-10-2017 19:16
Ad c: Menighedsrådet har drøftet protokollatet og erklærer:
- At vi ikke er bekendt med, at der er fortiet
oplysninger, der efter vores opfattelse er relevante
for provstirevisors gennemførelse af revisionen.
- At vi ikke er vidende om faktiske besvigelser, der
påvirker kassen, mistanker eller beskyldninger
herom, som ikke er meddelt provstirevisor
- At vi er bevidste om vort ansvar for at påse, at
intern kontrol vedrørende bogføring og
formueforvaltning er tilrettelagt på en efter kassens
forhold tilfredsstillende måde, herunder
identifikation af og reaktion på risiciene for
besvigelser i kassen samt de interne kontroller, som
er etableret for at imødegå disse risici.
Ad d: Revisorpåtegning på regnskab 2016 drøftet og taget
til efterretning
Ad e: Vi afsætter 50.000 i 2017 velvidende, at det næppe
rækker. Primo 2018 må vi tage stilling til restfinanciering.
Ad f: Revisionsprotokollat af 25/10 2016 (kasseeftersyn) er
drøftet og taget til efterretning.
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4.

Opfølgning på Seminar
29. – 30. september 2017 på
Magleås

5. Forslag fra Per Hulstrøm om
fritagelse for deltagerbetaling for
frivillige og ulønnede MRmedlemmers deltagelse i betalte
arrangementer i kirke-regie.(fx
retræter, kurser, busture, skovture)

Side 2 af 3
Dato:
Onsdag den 4. oktober 2017, kl. 18.30
Beslutning
Seminarudvalget kommer med et oplæg til et kommende
menighedsrådsmøde.
MR beslutter at afholde et årligt møde med oversigt over
aktiviteter og evaluering. Deltagelse af medarbejdere og
repræsentanter fra MR.
Det er rigtig svært at afgrænse – hvornår er man frivillig?
Hvis man yder en væsentlig indsats (planlægning,
forberedelse, gennemførelse) er det i orden hvis man ikke
betaler. Inden for rimelige grænser.
MR holder ca. hvert andet år et arrangement for de
frivillige.

Man kan måske diskutere en årlig
beløbs-grænse da der i mit forslag
ikke er tiltænkt udlandsrejser o lign
meget dyre arrangementer
6. Godkendelse af indsamlingsliste
til søndagskollekter
Indsamlingsliste følger snarest.

Forslag til indsamlingsliste delt rundt. Bjarne Olsen (tidl.
MR-medlem) har redigeret listen. Listen vedtaget.
Arbejdet med de beskrivende tekster lægges over i
gudstjenesteudvalget.

MR støtter en ansøgning fra præster og MR til biskoppen
7. Højmesse den 24. december 2017 om at højmessen 24/12 2017 aflyses.
kl 10
MR vil på januar-mødet efterfølgende drøfte beslutningen.
Orienteringspunkter

8.

Lyngby kirkes henvendelser til
Christianskirken vedr.
forespørgsler om attester fra
borgere i Christians sogn, der
henvender sig til Lyngby
kirkekontor

Lyngby kirkes MR har ikke drøftet sagen. De vender
tilbage.

9.

Postlisten,
Nyt fra Præster, udvalg m.m.
Fælles klokkeringning og inspiration
til liturgi
Bilag: Postlisten
Tilmelding til Landemode/
reformationsgudstjeneste

Tilmelding til Hans-Christian senest 12/10
Biskopperne opfordrer til fælles klokkeringning på
reformationsdagen 31/10 fra 17.00-17.15.
Hvis de øvrige sogne i provstiet er med på ideen – så ok.
Samme dag holdes i Lyngby Kirke en økumenisk
gudstjeneste.
Nyt fra præster:
Eigil: 10/10 Teologisk salon 10/10, 22/10 besøg af præst
fra Zanzibar. Deltager i gudstjenesten
Anita: På søndag deltager pigekor (40 piger) fra Haderslev
Domkirke.
Prep-kursus start november – der er fyldt op.
Ny sorggruppe for unge på DTU.
Per: Refleksionsløb på fredag 6/10.
24/11 inviteres en række ressourcepersoner som kunne
være interesseret i at medvirke til at starte et
måltidsfællesskab.
Inge: Dåbsservietudvalg: Der deltager 19 personer.
Dåbsservietterne er nu i brug.
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Eventuelt.
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Dato:
Onsdag den 4. oktober 2017, kl. 18.30
Beslutning
Onsdag 25/10 kommer Maja-Lise Engelhardt til sogneaften.

Personale (lukket møde)
10. Kommentarer til Referat fra FU
møde den 19.september 2017
(Lukket møde)
Bilag: 170920 Referat FU-møde den
onsdag den 19. september 2017

Mødet slut 21:40

Lyngby, den 4. oktober 2017

underskrifter

