Jægersborg Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 18. april 2018
Til stede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg, Anders Helweg , Marion Schwarz, Louise Bang, Kirsten Krogh,
Dorte Klit, Mette Stefansen’ Kenneth Knigge (sognepræst)og Lea Skovsgaard (sognepræst).
Endvidere deltog: Kirsten Brennum, Aase Kæmpe og Solrun di Vecchia (kordegn
Fraværende: Brian Mühldorff og Thomas Krantz samt Marianne Strømann.

Dagsorden:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Referatet fra sidste møde, den 20. marts 2018 (udsendt 1. marts)
Meddelelser fra formanden
Første drøftelse af budgettet for 2019
Anvendelsen af menighedsrådets frie midler
Præsterne orienterer
Et kirkeligt emne foreslået af menighedsrådet: Døden
Nyt fra udvalg m.v.
Eventuelt, herunder punkter til næste møde, den 24. maj 2018

1 – Protokol fra sidste møde, den 20. marts 2018
Referatet gav ikke anledning til bemærkninger.

2 – Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede om den mulige strejke/lockout. Situationen følges tæt. Medlemmer af
menighedsrådet kan som arbejdsgivere fungere som kirketjenere under en konflikt.
Formanden orienterede om det årlige økonomimøde i provstiet og de drøftelser af den kommende
valgperiodes budgetmodel har resulteret i, at den hidtidige budgetmodel fortsætter. Kirkens driftsramme
vil blive udvidet mærkbart.
Endelig orienterede formanden om den nye persondataforordning, som træder i kraft den 28. maj. I første
omfang er det persondata i forbindelse med civilregistreringen og menighedsrådets ansættelsesoplysninger
for kirkens ansatte, som er de hovedområder, som kræver systematisk beskyttelse.
Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.

3 – Første drøftelse af budgettet for 2018
Den foreløbige driftsramme for 2019 er kr. 3.764.000. Menighedsrådet drøftede nogle af de områder, som
skal tilgodeses i lyset af stigningen i driftsrammen:
 Musikområdet, bl.a. fyraftenskoret
 Konfirmander
 Børn og familie
 Informationsudvalget (annoncering)
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Formanden vil – sammen med kassereren – udarbejde et budget til majmødet. Budgettet skal afleveres til
provstiet senest den 1. juni.

4 – Anvendelse af menighedsrådets frie midler
Nogle af de forslag, som tidligere har været berørt, blev diskuteret:
 Opgradering af sognegårdens teknik: begge forslag ser for dyre og for omfattende ud: Er det
nødvendigt at udskifte lærreder og højtalere? Kenneth og Anders ser på dette.
 Sammenkomst for frivillige: Et festudvalg bestående af Mette, Marion, Marianne og Solrun finder
en egnet dato, formentlig i november.
 Et forslag om en sansehave eller bibelsk have blev drøftet, men vandt ikke tilslutning.
 Der er ønske om at afprøve initiativer for såvel konfirmander som minikonfirmander.
 Salmebøger til Søndersøhave er blevet indkøbt.
 Sikring af præsteboligen PV40 sættes i gang.
 En bog om orglets historie arbejder organisten videre med.

5 - Præsterne orienterer
Konfirmationer Rykker tæt på. Det samme gør forløbet for minikonfirmander. Påskens forløb blev evalueret
og der blev talt om ændringer for næste påske.

6 – Et kirkeligt emne valgt af menighedsrådet: Døden
Lea og Solrun indledet, hvorefter menighedsrådet havde en drøftelse af opfattelser/billeder af døden og
evighedsforestillinger.

7– Nyt fra udvalg
Organisten og musikudvalget
Der har ikke været afholdt møde siden sidst.
Kirke- og præstegårdsudvalg
Der er indhentet tilbud på maling af sognegården, og det kan sættes i gang. Der indkøbes en robot eller
plæneklipper.
Aktivitetsudvalget
 Israelforedrag den 3. maj
 Seniorgudstjeneste afholdes i kirken 23/5. Plejehjemmene inviteres.
 Syng sommeren ind 29/5 med pigekoret
 Sommerturen er under forberedelse.
Informationsudvalget
Informationsudvalget indstiller, at vi indtil videre ikke tilslutter os VISDA-aftalen om billeder fra nettet.
Menighedsrådet tilsluttede sig dette. Der arbejdes videre med årets folder på et møde i maj.
Kassereren
Revisionen har ønsket et ganske omfattende materiale til brug ved behandlingen af årsregnskabet. I
første omgang tager GPR diskussionen.
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Kontaktpersonen
Provsten har afholdt erfa-møde for provstiets kontaktpersoner.
Finn Weiergang ønsker at gå på pension. Flere kandidater er i spil allerede inden stillingen er slået op.
Udstillingsudvalget
Der er kommet en ny udstilling og har været afholdt en velbesøgt fernisering. Udstillingen hænger indtil
udgangen af maj.
Korbestyrelsen
Intet nyt.
Skoletjenesten
Man er i gang med at lægge sidste hånd på årsfolderen.
Distriktsforeningen
Intet at melde.
Åbent Forum
Sommerudflugten den 15. maj går til Ludvig Holberg museet. Folderen med efterårets program er ved
at være klar.

8 – Eventuelt
Næste møde: den 24. maj hvor bl.a. budgetforslaget for 2019 skal godkendes .
Mødet slut klokken 22.10

Referenter: Lea Skovsgaard og Jens Bache
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