Jægersborg Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 20. marts 2018
Til stede: Jens Bache (formand), , Brian Mühldorff, Marion Schwarz, Louise Bang, Kenneth Knigge
(sognepræst)og Lea Skovsgaard (sognepræst).
Endvidere deltog: Kirsten Brennum, Torben Holm, Aase Kæmpe, Mads Damlund (organist), Solrun di
Vecchia (kordegn) og Marianne Strømann (kirkeværge).
Fraværende: Erik Wiborg, Kirsten Krogh, Anders Helweg, Dorte Klit, Mette Stefansen og Thomas Krantz.

Dagsorden:
Referatet fra sidste møde, den 19. februar 2018 (udsendt 1. marts)
2. Meddelelser fra formanden
3. Årsregnskabet for 2017
1.

Regnskabet for 2017
Forklaringerne til regnskabet
Beretningen for året der gik
Drøftelse af anvendelsen af de frie midler

Præsterne orienterer
Et kirkeligt emne foreslået af menighedsrådet: Kunst
6. Nyt fra udvalg m.v.
7. Eventuelt, herunder punkter til næste møde, den 18. april 2018
4.
5.

1 – Protokol fra sidste møde, den 29. november 2017
Referatet gav ikke anledning til bemærkninger.

2 – Meddelelser fra formanden
Formanden kommenterede statistikken for 2017, som viste et fald i voksenaktiviteter og dermed et lille fald
i det samlede antal mennesker på matriklen. Gudstjenester lå på samme høje niveau som året før.
Strejken blev drøftet. Organisten er udtaget til strejke fra 4. april, kirketjeneren bliver muligvis lockoutet fra
10. april.
På det årlige økonomimøde den 21. marts vil provstiudvalget fremlægge pricipperne for tildeling af
ligningsmidler for de næste fire regnskabsår.
Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.

3 – Årsregnskabet for 2017
Formanden gennemgik regnskabet som havde ”stemplet” 21.03.2018 kl. 12:11. Endvidere gennemgik han
forklaringerne til regnskabet og menighedsrådets beretning for 2017. Menighedsrådet godkendte
regnskabet med tilhørende forklaringer og beretning og underskrev protokollen som dokumentation herpå.
Endvidere underskrev formand og kasserer den af revisionen krævede ledelseserklæring som bekræftelse
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på, at intet er gemt i skuffer eller under gulvtæpper. Regnskab og beretning præsenteres på et
menighedsmøde den 22. april.
Endelig drøftede menighedsrådet en række store og små projekter som finansieres af menighedsrådets frie
midler.

4 – Præsterne orienterer
Præsterne orienterede om Lørdagshøjskolen (Kristendom i Litteraturen), der er et samarbejde med
Gentofte Kirke. Der er åbnet for konfirmandtilmeldingen. Der afholdes to foredrag som optakt til
sognerejsen til Israel. Aftenen med den jødiske historie (22. marts) har 60 deltagere, og der er lukket for
tilmeldingen.
Påskeugen: Langfredag er med Lisbeth Smedegaards påskeoratorium og spirekoret kommer 2. påskedag.

5 – Et kirkeligt emne valgt af menighedsrådet
Der var ikke foreslået noget til dette møde. Lea og Solrun kommer med emne og oplæg til næste gang

6– Nyt fra udvalg
Organisten og musikudvalget
10 april (om forligsmanden vil) er der Buxtehude koncert med musikere fra hele Norden.
Mads orienterede om oplæg til en bog om vores orgel og dets historie i anledning af det forestående
75-års jubilæum. Menighedsrådet var positivt indstillet til oplægget, som blev sat på listen over
initiativer, der kræver ”frie midler”. En væsentlig fondsstøtte vil også være nødvendig.
Kirke- og præstegårdsudvalg
Kirkedøren har fået automatisk lås, så døren er låst fra 16.00 til 9.00.
Der indhentes tilbud på maling i sognegården.
Gartnere er i gang med at rydde præstegårdshaven PVV62 i området ind mod naboen.
Aktivitetsudvalget
I formandens fravær var der ikke noget at tilføje til præsternes orientering.
Informationsudvalget
Der arbejdes videre med indholdet til en folder om ”kirken i en selfietid”. VISDA aftalen om betaling for
billeder fra nettet vurderees i udvalget og sættes på dagsordenen for aprilmødet.
Kassereren
Intet at bemærke.
Kontaktpersonen
Der afholdes erfa-møde med kontaktpersonerne fra de øvrige sogne.
Udstillingsudvalget
Der kommer ny udstilling 26. marts. Fernisering samme dag fra kl. 16-18.
Korbestyrelsen
Der har været afholdt visionsmøde for bestyrelsen. Formand og næstformand er valgt for et år mere,
men har tilkendegivet, at de derefter ikke søger genvalg.
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Skoletjenesten
Der har været afholdt repræsentantskabsmøde.
Distriktsforeningen
Intet at melde.
Åbent Forum
Martsmødet om Island var vel besøgt. Aprilmødet er om at vende tilbage til livet (efter en
helikopterulykke).

9 – Eventuelt
Næste møde den 20. marts 2018 ønskes en evaluering af skumringsgudstjenester i vinterhalvåret.
Mødet slut klokken 21.45

Referenter: Lea Skovsgaard og Jens Bache
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