Jægersborg Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 14. marts 2017
Til stede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Brian Mühldorff (kasserer), Louise Bang (kontaktperson,
fra punkt 7), Anders Helweg, Kirsten Krogh Nielsen, Mette Stefansen, Thomas Krantz, Lea Skovsgaard (præst, fra punkt
8) og Kenneth Knigge (præst).
Endvidere deltog: Kirsten Brennum, Jan Kokfelt, Anders Graversen, Torben Holm, Aase Kæmpe, Peter Hancke, Lars P.
Hviid (kirketjener), Mads Damlund (organist) og Solrun di Vecchia (kordegn).
Fraværende: Dorte Klit og Marion Schwarz.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Protokol fra sidste møde, den 20. februar 2017
Meddelelser fra formanden
Årsregnskab for 2016
Første drøftelse af budget 2018
Præsterne orienterer
Et kirkeligt emne foreslået af menighedsrådet
Medarbejderne præsenterer sig
Nyt fra udvalg m.v.
Eventuelt, herunder punkter til næste møde

1 – Protokol fra sidste møde, den 20. Februar 2017
Protokollen gav ikke anledning til bemærkninger.
2 – Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede om stort og småt siden sidste møde:
 Der var stor tilfredshed med resultatet – 30.000 kr. – af weekendens indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
 Provstiets inspirationsdag den 4. marts var gået godt. Præsentationerne er tilgængelige.
 Det nye lydsystem er installeret. Store forbedringen, men der er endnu plads til forbedringer/finjusteringer.
 Bogen med Lutherbønner er nu kommet.
 Provstiet indbyder formand og kasserer til økonomisamråd den 29. marts
 Der skal være valg senere på året til provstiudvalg og stiftsråd. Orienterings- og opstillingsmøde den 16/8.
Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.

3 – Årsregnskab for 2016.
Menighedsrådet diskuterede regnskabet for korene, som vedhæftes årsregnskabet som biregnskab. Fra 2017 ligger
korene som en del af provstiudvalgets kasse og regnskabet føres der.
Dernæst gennemgik formanden punkterne i efterårets protokol fra kasseeftersynet, som menighedsrådet tog til
efterretning. Endelig blev regnskabet med tilhørende godkendt (stemplet ”10-03-2017 08:55”).
Endelig drøftede man disponeringen af ”de frie midler”, som udgør 189.095 kr. Flere forslag var fremme:
 Årsfolderen
 Støtte til udgivelse af ”Jægersborg Orgelbog”, evt. sammen med Pelle Gudmundsen-Homgrens ”Lys”
 Frivilligfest
 Et stationært AV-anlæg i ”blå stue”
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4 – Første drøftelse af budget 2018
Formanden orienterede: Vi må forvente en forholdsvis uændret driftsramme og har ingen aktuelle planer om
anlægsprojekter i 2018. Ønsker om omprioriteringer inden for driftsrammen bedes sendt til formand og kasserer i god
tid inden næste møde. Budgettet behandles i april og færdiggøres i maj. Formanden efterlyste også ideer til
udviklingspuljen. Et fælles musikinitiativ til den fælles reformationsgudstjeneste i Helleruplund blev nævnt som en ide.
5 – Præsterne orienterer
Menighedsrådet godkendte et ekstra sponsorbarn som foreslået på sidste møde. Kirsten Krogh Nielsen tager kontakt
med SOS-Børnebyerne. Tillægget ”100 salmer” blev drøftet og menighedsrådet tilsluttede sig forslaget om med
mellemrum at benytte salmer fra tillægget. Også Kirkesangbogen fra Vajsenhuset blev drøftet, men menighedsrådet
besluttede at afvente sangbogens udgivelse (26. maj) inden man tog stilling. Konfirmanddagen den 10. marts havde
deltagelse af 80 konfirmander plus forældre sidst på dagen.
6 – Et kirkeligt emne valgt af menighedsrådet
Der var ikke kommet nogen forslag til dette møde. Louise Bang, Kirsten Brennum og Lea Skovsgaard kommer med et
oplæg til næste møde.
7 – Medarbejderne præsenterer sig
Kontaktpersonen indledte: Det havde længe været et gensidigt ønske, at de tre fuldtids ansatte fik lejlighed til at
fortælle menighedsrådet om deres hverdag og arbejdssituation ved Jægersborg Kirke.
Kordegnen fortalte om civilregistreringen og dens forskellige afkroge i forbindelse med fødsel og død og udskrivelse af
attester. Henvendelser i forbindelse med dåb, vielser og begravelse. Medvirken ved højmesse, sekretær for
menighedsrådet. Kordegnens centrale rolle i forbindelse med kirkens kalender og den nye rolle som
frivilligkoordinator. Belastningen af kordegnekontoret varierer meget og kan ind imellem være som en banegård i
myldretiden.
Organisten berettede at daglig øvelse er en væsentlig del af stillingens forpligtelse og en væsentlig forudsætning for at
kunne spille til højmesser og kirkelige handlinger og samtidig finde og opsætte nye værker med forholdsvis kort tilløb.
Organisten er en slags mellemleder for kirkekorsangerne og de faglige udfordringer til sangerne er en væsentlig
forudsætning for at kunne fastholde sangerne ved kirken. Motetten indøves en halv time før højmessen og dette er en
intensiv periode, hvor enhver afbrydelse er uvelkommen. Koncerter i årets løb og fremskaffelse af fondsmidler til
finansiering af disse (samt PR-materiale for koncerterne) og ansættelse af musikere og sangere til koncerterne hører
også med til organistens hverdag. Endelig nævnte organisten den løbende stemning af kirkens instrumenter.
Kirketjeneren havde – for at højne menighedsrådets kunstneriske niveau – valgt at fremføre et digt med den malende
titel ”HOV!”. Et sprudlende digt om kirke(vice)værtens mangfoldige arbejde, hvor fleksibilitet, hurtig omstillingsevne
og overblik er absolutte forudsætninger for at alle kirkens mange brugere, gæster håndværkere kan føle sig velkomne
og vel betjente. Stor humor og samtidig menighedsrådets fulde anerkendelse af en blæksprutteagtig arbejdssituation.
Efter præsentationerne stod tilbage, at kun fordi alle løfter i flok i en positiv atmosfære, er det muligt at løse kirkens
mangeartede opgaver og arrangementer.
8– Nyt fra udvalg
Frivilligfesten
Datoen for festen bliver den 9. juni. Der er nedsat et udvalg (Mette Stefansen, Marianne Strømann, Anders
Graversen og Lars Hviid med Solrun som tovholder): Udvalget kommer med et udspil.
Organisten
Markuspassionen opføres den 9. april. Uropførelsen af Jægersborg Orgelbog er udsat til 3. september.
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Kirkeudvalget
Kopimaskinen udskiftes i løbet af marts. Udvalgets formand har forhandlet kontrakten, der – alt andet lige – vil
betyde væsentlige besparelser.
Præstegårdsudvalg
Udvalget er ved at indhente tilbud på præstegårdshaven PV62. Gulvet i badeværelset på PV62skal rettes op og
emhætten i køkkenet forbedres.
Aktivitetsudvalget
Udvalget orienterede om kommende arrangementer og ideer til efteråret. De vil blive annonceret på
kalenderbladet, på Facebook og i ”Det sker” i Villabyerne.
Udstillingsudvalget
Intet at berette siden sidst.
Informationsudvalg
Udvalget er godt i gang med årsfolderen.
Skoletjenesten
Der er valgt ny bestyrelse. Formand: Katrine Bjørn Andersen (Ordrup). Næstformand: Louise Bang.
Korbestyrelsen
Fokus er på den nye hjemmeside og nye kordragter til afløsningen af de ”wraps”, som synger på sidste vers.
Ny korproducent: Lotte Toftemark. Organisterne får plads ved bestyrelsesmøderne og får faste
planlægningsmøder med Pia Boysen. Koncert med Sigurd Barrett den 8. juni i Rådhushallen. Visionsmøde med
formænd, organister præster og korenes medarbejdere den 18. maj.
Kontaktpersonen
Intet nyt i forhold til sidste møde.
Distriktsforeningen
Punktet tages op på næste møde.
Åbent Forum
Mødet med tidligere kriminalinspektør Jørn Moos var velbesøgt og vellykket. Aprilmødet er om Dannebrogs
historie. Møderne annonceres på Facebook.
10 – Eventuelt
Det blev drøftet, som vi skal være mere opsøgende i forhold til modtagerne af julehjælpen. Det overlades til
kordegnen, som har den primære kontakt, at vurdere om modtagerne er interesserede i yderligere kontakt.
Emner til næste møde: budget 2018.
Mødet slut klokken 22.00

Referenter: Mette Stefansen og Jens Bache
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