Jægersborg Menighedsråd

Blad nr. 173, 174 + 175

Dato: 24. oktober 2019

Formandens initialer:
JB

Beslutning

Dagsorden

Til stede: Jens Bache, Thomas Krantz, Stig Kokfelt, Louise Bang,
Kirsten Brennum, Kenneth Knigge, Marion Schwarz, Lea
Skovsgaard, Brian Mühldorff og Mette Guldal MeldgaardOtte (referent).

Endvidere deltog: Aase Kæmpe

Fraværende: Torben Holm, Marianne Strømann og Solrun Di Vecchia

1. Referat fra sidste møde: 16.09

Intet at bemærke

2. Meddelelser fra formanden
 Torben holm indtræder i
menighedsrådet i stedet for
afdøde Anders Helweg.
 Lea er tilbage – indtil videre
på deltid.
 Endelige budgetrammer
udsendt fra provstiet.
 Kirkeskatten for 2020
 Orientering fra landemodet:

Menighedsrådet tog formandens gennemgang af
meddelelser til efterretning.

Forventes uændret at blive 0,39
Tidsplan for den kommende periode:







Køreplan for
menighedsrådsvalget 2020

3. Regnskabsrapport for 3.
Kvartal
 Kassereren gennemgår

4. Budgettet for 2020
 Godkendelse af budgettet
med tidsstemplet ”12-092019 09:13”

Foråret 2020: Biskoppens 25 års jubilæum fejres
Efteråret 2020: Bispevalg, 1. og 2. afstemning
14/11 2010: Landemode og bispens afskedsgudstj.
31/1 2021: Indsættelse af ny biskop.

Vigtigst er 12/5 (orientering) og 15/9 (valgforsamling)

Kassererens gennemgang blev taget til efterretning.

Menighedsrådet godkender budgettet for 2020, indsendt d.
12. september 2019.

5. Regnskabsinstruks


En række ændringer siden
vi for 3 år siden ajourførte
instruksen sidst. (forslag
vedhæftet).

6. Præsterne orienterer


”Kirkemotorik”

Den nye regnskabsinstruks blev godkendt af
menighedsrådet efter kort gennemgang af de nye ændringer.

-

Lea ønsker at afprøve ”motorik gudstjeneste” for 0-3årige om lørdagene.
Kenneth har haft første vellykkede ”meditations
gudstjeneste” med ca. 105 deltagere.
75 konfirmander er startet d. 22.09.2019

7. Nyt fra udvalg m.v.


Organisten

-

Fejringen af orgelbogen var en stor succes.
Menighedsrådet er meget imponeret af organistens
store arbejde med orgeldagene og bogudgivelsen.



Kassereren

-

Intet nyt



Kontaktpersonen

-

Intet nyt



Kirkeudvalg og
præstegårdsudvalg

-

Intet nyt



Aktivitetsudvalg

-

Joakim Garff foredrag afholdes d. 12.11.19.
Forårets aktiviteter er under udarbejdelse og der vil
komme mere information efter næste udvalgsmøde.



Udstillingsudvalg

-

”De 7” udstiller i øjeblikket.
Udstillingsudvalget er fritstillet til at vælge tidspunkt
og dag for fremtidige ferniseringer ud fra ledigheden i
sognegården. Menighedsrådet håber dog stadig at
udstillerne også ønsker at deltage i en kirkekaffe for
at fortælle om deres udstilling og dermed forbinde
menigheden med udstillingen.



Informationsudvalg

-

Den første kirkefolder er udfærdiget af Kenneth



Korbestyrelsen

-

Søndag d. 02.02.2020 fejres korarbejdets 25-års
jubilæum.



Skoletjenesten

-

Intet nyt



Distriktsforeningen og
landsforeningen

-

Intet nyt



Åbent Forum

7. Eventuelt, herunder
 Punkter til næste ordinære
møde, den 27. november.

-

Intet nyt

-

Formanden orienterede om at valg af bl.a. formand
og næstformand foregår ved næste
menighedsrådsmøde d. 27.11.2019.

-

Brian Mühldorff orienterede om deltagelse i et
arrangement afholdt af Høje Taastrup provsti.
Konceptet for arrangement hedder rumtilsamtale.dk
og er for aldersgruppen 25-55-årige.

Jægersborg, 24. oktober 2019

underskrifter
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