Jægersborg Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 20. april 2017
Til stede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Brian Mühldorff (kasserer), Louise Bang (kontaktperson), Anders Helweg,
Kirsten Krogh Nielsen, Marion Schwarz, Mette Stefansen, , Lea Skovsgaard (sognepræst) og Kenneth Knigge (sognepræst).
Endvidere deltog: Kirsten Brennum, Anders Graversen og Marianne Strømann (kirkeværge).
Fraværende: Dorte Klit, Thomas Krantz og Solrun di Vecchia (kordegn).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referat fra sidste møde, den 14. marts 2017
Meddelelser fra formanden
Regnskabsrapport fra 1. kvartal
Første udkast til budget for 2018
Præsterne orienterer
Et kirkeligt emne foreslået af menighedsrådet
Nyt fra udvalg m.v.
Eventuelt

1 – Referat fra sidste møde, den 14. marts 2017
Referatet gav ikke anledning til bemærkninger.
2 – Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede om stort og småt siden sidste møde:
 Præstetavle og organisttavle er nu blevet hængt op nederst i kirken. De smukke plader er en jubilæumsgave fra kirkeværgen,
Formanden takkede på menighedsrådets vegne.
 Forelæggelsen af regnskabet på et menighedsmøde i marts anledning til en enkelt kommentar: Et ønske om større synlighed i
annoncerne i Villabyerne.
 Vi har fået foreløbige driftsrammer i forlængelse af budgetsamrådet. I første omgang uden fremskrivningsprocenter.
 Leasingaftalen for kopimaskinen er sendt til provstiet til godkendelse.
 Ministeren har udstukket rammerne for samarbejdsforsøg.
 Fyraftenskoret har arrangeret en eftermiddag med en sangpædagog. Hovedparten af udgiften er deltagerbetaling.
Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.
3 – Regnskabsrapport fra 1. kvartal.
Kassereren gennemgik rapporten, som bar præg af, at udvalgene (som aftalt) har holdt igen med større opgaver af hensyn til de
tvingende anlægsopgaver og dermed kirkekassen likviditet.
Menighedsrådet tog rapporten til efterretning.
4 – Første udkast til kirkens budget
Formanden gennemgik det udsendte udkast. Formanden for informationsudvalget har givet udtryk for ønske om flere midler af hensyn
til det ovenfor anførte ønske om øget synlighed, men udvalget havde endnu ikke sat tal på.
Det blev aftalt, at eventuelle ændringsønsker til driftsbudgettet samt anlægsønsker og projekter til provstiets udviklingspulje sendes til
formand og kasserer senest 2. maj.
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5 – Præsterne orienterer
Præsterne orienterede om igangværende aktiviteter. Der er et ønske om at give en børnebibel til dåbsbørn i stedet for CD’en med
børnekoret, da ingen mere har CD-spillere. Der var stor velvilje over for forslaget, som kan betyde, at vi må skrue lidt ned for gaverne til
(de forsat mange) minikonfirmander.
6 – Et kirkeligt emne valgt af menighedsrådet: Tekst og lyd under højmessen
Louise, Lea og Kirsten Brennum indledte en drøftelse af tekstbladene og deres anvendelse. Der var en livlig diskussion og tydeligvis en
meget forskellig vurdering af behovet for at have dagens tekster til rådighed i skriftlig form.
7– Nyt fra udvalg
Frivilligfesten den 9. juni
Der har været afholdt møde i festudvalget: menu, underholdning og gæsteliste. Næste møde i udvalget er 27/4.
Organisten
Markuspassionen fik rosende ord med på vejen. Organisten orienterede om kommende koncerter. Han orienterede endvidere om
et projekt om udgivelse af musik med tilknytning til Jægersborg Kirke, bl.a. Jægersborg Orgelbog og den juleliturgi, som Pelle
Gudmundsen-Holmgreen skrevet til Jægersborg Kirke samt nogle motetter af Svend S. Schultz. Der er kontakt til diverse fonde og
musikforlaget Da Capo.
Distriktsforening og Landsforening
Kirsten Krogh Nielsen gav en kort orientering om den foreningsstruktur, som menighedsrådet er tilknyttet, dels i stiftet og dels på
landsplan.
Kirkeudvalget og præstegårdudvalg
Udvalgene har holdt lidt igen, jf. ovenfor. Der er bestilt gartner til diverse beskæringer.
Aktivitetsudvalget
Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Foredraget den 24/4 om kvindebilleder er en del af ”forskningens døgn”. Der er
salmesangsaften den 10. maj.
Udstillingsudvalget
Lone Sjølund og Lise Tang udstiller i øjeblikket.
Informationsudvalg
Intet at bemærke.
Skoletjenesten
Der blev orienteret om nyansættelsen i skoletjenesten.
Korbestyrelsen
Bestyrelsen arrangerer et visionsmøde i maj.
Kontaktpersonen
Årets MUS har været afholdt.
Åbent Forum
Næste møde er med Lea, og der er endvidere sommertur i maj (til Knud Rasmussens hus).
10 – Eventuelt
Næste møde: Er visionsmøde 17/5 klokken 18 med efterfølgende middag. Præster, organist, kirkeværge og Anders Helweg forbereder.

Referenter: Mette Stefansen og Jens Bache.
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