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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
Meldgaard-Otte, Erik Wiborg og Torben Holm
Aase Kæmpe, Marianne Strømann kirkeværge, Mads
Endvidere deltog: Damlund, organist og Solrun Di Vecchia, kordegn.
Fraværende:
1. Torben Holm underskriver
menighedsrådsløftet og
indtræder i menighedsrådet.

Torben Holm afleverede underskrevet MR løfte og er
dermed medlem af menighedsrådet.

2. Referat fra sidste møde:
24.10.19

Intet at bemærke

3. Meddelelser fra formanden
 Tredje og sidste
debatmøde om
liturgirapporterne har
været afholdt.
 Provstiet har afgivet et
høringssvar om reglerne
for næste års valg til
menighedsrådet.
 Foreslåede mødedatoer
for 2020: 18.02, 16.03,
15.04, 14.05, 25.08,
21.09, 28.10 og 26.11
 Der er indgivet klage over
klokkeringning.
Helleruplund kirke har
samme problematik.
4. Valg af formand for 1 år
Skriftlig afstemning, jf.
menighedsrådslovens § 8
stk. 1)

Formanden orienterede om positiv modtagelse af de 3
afholdte debatmøder og provstiets høringssvar ang. MR
valg 2020.

Mødedatoer for 2020 bliver:
18.02, 16.03, 16.04, 19.05, 25.08, 21.09, 28.10 og
26.11
Kordegnen kontakter Helleruplund.

Thomas Krantz blev enstemmigt valgt som ny formand
(10 stemmer)

Herefter overtog den
nyvalgte formand
mødeledelsen
5. Valg af næstformand for 1 år
(Skriftlig afstemning, jf.
menighedsrådslovens § 8 stk.
2)
6. Valg af kirkeværge for 1 år
(jf. § 9 stk.1)
7. Valg af kasserer for 1 år (jf. §
9 stk. 2)
8. Valg af kontaktperson for 1 år
(jf. § 9 stk. 5)
9. Valg af bygningskyndig for 1
år (jf. § 9 stk. 8)
10. Valg af underskriftsberettiget
for 1 år (jf. § 9 stk. 9)
11. Præsterne orienterer

12. Nyt fra udvalg m.v.


Organisten



Kassereren

Mette Guldal Meldgaard-Otte (10 stemmer)

Marianne Strømann blev genvalgt
Brian Mühldorff blev genvalgt
Kirsten Brennum blev genvalgt
Erik Wiborg blev valgt.
Louise Bang blev valgt.
Juleaktiviteterne er programlagte og starter d. 30.11
med Adventsgudstjeneste for børn.
Konfirmandundervisningen foregår overordnet godt med
nogle urolige elementer blandt børnene. Formanden
foreslog at man prøvede at involvere
konfirmandforældre endnu mere til næste års
konfirmationsundervisning. Der afholdes i år aften for
forældre d. 19.03. MR medlemmer opfordres til at
deltage.
Kenneth Knigge orienterede om forslag til bedre
belysning i kirkerum og sognegård. Man enedes om at
starte med belysningen i blå stue. En arbejdsgruppe vil
arbejde videre med en helhedsløsning.

Regnskabet for orgelbogen (indtil d.d.) blev forelagt af
organisten. Samlede udgifter udgør 168.000 kr. 80.000
kr. kommer fra diverse fonde. Der er i øjeblikket en
manko på ca. 6,000 kr. Man vil søge at sælge flere
eksemplarer i forbindelse med julen, der er i øjeblikket
300 eksemplarer tilbage. Man vedtog, at bogen ved
salg til venner og bekendte koster 200.- kr. I forbindelse
med februar mødet arrangeres en orgel gennemgang
ved Mads Damlund.
-



Kontaktpersonen



Kirkeudvalg og
præstegårdsudvalg

Der arbejdes på personalehåndbog. I starten af det ny
år afholdes medarbejdersamtaler.
Det nye klokkesystem er sat i værk. Tagrender bliver
renset. Automatisk dørstopper til kirkedøren foreslås,
da man har problemer med at kirkedøren ofte forbliver
åben efter lukketid. Et tilbud er modtaget på 18.000 kr.
Der arbejdes videre på mulige løsninger.
Foredraget med Joakim Garff havde en deltagelse på
40 personer.



Aktivitetsudvalg



Udstillingsudvalg



Informationsudvalg

Informationsudvalget fik godkendelse til at gå videre
med deres forslag ang. kommunikation



Korbestyrelsen

Pigekoret afholder koncert og reception d. 2. februar i
forbindelse med 25 års jubilæet.



Skoletjenesten



Distriktsforeningen og
landsforeningen



Åbent Forum

7. Eventuelt, herunder
 Punkter til næste
ordinære møde, den 18.
februar 2020..

Næste udstilling bliver med Eva Hvelplund som udstiller
fotos og starter op i begyndelsen af december. Kontrakt
med kunstnere skal opdateres.

-

Der var færre deltagere til sidste møde grundet
omlægning af buslinierne. Tirsdag d. 3.12. er der
juleafslutning, hvor begge præster deltager.
Formanden nævnte, at han gerne ville afholde
individuelle møder med de enkelte medarbejdere i det
nye år.

Jægersborg, 27. november 2019

underskrifter
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