Jægersborg Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 22. august 2017
Til stede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Brian Mühldorff (kasserer), Dorte Klit, Louise Bang (kontaktperson), Anders Helweg, Kirsten Krogh Nielsen, Marion Schwarz, Mette Stefansen, Thomas Krantz , og Kenneth Knigge
(sognepræst).
Endvidere deltog: Kirsten Brennum, Anders Graversen, Torben Holm, Mads Damlund (organist), Marianne Strømann
(kirkeværge) og Solrun di Vecchia (kordegn).
Fraværende: Lea Skovsgaard (sognepræst)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referat fra sidste møde, den 17. maj 2017
Meddelelser fra formanden
Regnskabsrapport fra 2. kvartal 2017
Præsterne orienterer
Et kirkeligt emne
Nyt fra udvalg m.v.
Eventuelt

1 – Referat fra sidste møde, den 20. april 2017
Referatet gav ikke anledning til bemærkninger.
2 – Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede:
 Om menighedsrådsvalg i fremtiden. Betænkning 1567 og de vigtigste forslag heri.
 Om forløbet af provstiets budgetsamråd og virkningen af de fremlagte forslag for Jægersborg kirkes budget.
 Om orienterings- og opstillingsmøde til valgene til provstiudvalg og stiftsråd. Det blev besluttet at udvide
provstiudvalget med ét medlem, så alle sogne i praksis får indblik i processerne i udvalget.
Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.
3 – Regnskabsrapporten for 2. kvartal
Kasserer og formand gennemgik den udsendte rapport. Det første halvår med meget stram likviditet er nu overstået og de
enkelte udvalg kan dermed gå i gang med planlagte projekter.
Menighedsrådet tog rapporten til efterretning.

4 – Præsterne orienterer
Kenneth Knigge orienterede om starten på efterårets undervisningsaktiviteter for konfirmander og minikonfirmander.
Endvidere drøftede man udlån af sognegården til dåbsfølger: Der var enighed om at menighedsrådets generelle principper er
gældende. Det betyder at udlån kan finde sted – både lørdage og søndage – hvis det ikke karambolerer med kirkens egen
anvendelse af sognegården. ”Rød stue” vil kunne benyttes, hvis der er kirkekaffe i ”blå stue”.
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5– Et kirkeligt emne
Der var ikke foreslået noget til dette punkt. Hvis der er ønsker til dette punkt på næste møde, så kontakt formanden 8 dage
inden mødet.
6- Nyt fra udvalg m.v.
Organisten
Jægersborg Orgelbog uropføres 3. september. En lille smagsprøve kan ses og høres på:
https://www.youtube.com/watch?v=BJAB1mk5MKA&t=3s
Efterårets øvrige koncerter er ved at være på plads. Menighedsrådet vedtog at nedsætte et musikudvalg, som kan støtte
organisten med synspunkter på kirkens mange og mangeartede musikalske aktiviteter. Udvalget kom til at bestå af
Thomas, Anders Mette, Dorte og Kenneth.
Distriktsforening og Landsforening
Ikke noget at berette.
Kirkeudvalget og præstegårdudvalg
Der er kommet fine nye gardiner i sognegården. Lydanlægget i kirken fungerer fint. Der er en fejl i forbindelse mellem
kirke og sognegård. Permanent projektor i blå stue skal snarest etableres.
Kirkeværgen
Der har været afholdt et udmærket møde mellem alle provstiets kirkeværger, og de modtagne energirapporter blev
drøftet.
Aktivitetsudvalget
Udvalget har lavet en fast skabelon til planlægning og styring af arrangementer. Næste foredrag er 13. september om
sammenhængen mellem reformationen og velfærdsstaten. Høstgudstjenesten er 17. september med lotteri mv. til
støtte for Kofoeds Skole. Flere frivillige kommer med mad til arrangementet. Flere hænder ønskes til at dække bord fra
den 16. klokken 18.
Udstillingsudvalget
Udvalget har slækket på aftalen med udstillerne, så der ikke længere står noget om donation af et værk til kirkn..
Informationsudvalg
Efterårets folder ” Meningen med livet” er ved at være færdig og skal uddeles af 8. klasser fra Tjørnegårdsskolen..
Skoletjenesten
Louise Bang træder ud af skoletjenesten, når der kommer en ny aktiv. Der er gang i medarbejderne i skoletjenesten og
en god sparring mellem dem.
Provstiet tilbyder en ”skoletjeneste” til gymnasieklasserne i provstiet. Det bliver i første omgang en forsøgsordning.
Korbestyrelsen
Orientering om sommerens diskussioner om korene: Der blev i forsommeren holdt et møde mellem medarbejderne i de
tre kirker, Jægersborg, Gentofte og Ordrup. Der er et ønske om, at der i fremtiden kommer en mere klar struktur over
korbestyrelsens rolle.
Referat fra det seneste bestyrelsesmøde er vedhæftet dagens dagsorden. Der er ansat nye dirigenter på korte
ansættelser.
Kontaktpersonen
Intet nyt over sommeren.
Åbent Forum
Efterårssæsonen starter med forhenværende kriminalinspektør Jørn Moos om tilgivelse. Næste arrangement bliver den
traditionelle sensommertur.
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6 – Eventuelt
Solrun orienterede om initiativet: Masker med mening d. 6. september 2017, se hjemmesiden:
http://www.jaegersborgkirke.dk/begivenhed/calendar/2017/09/06/event/tx_cal_phpicalendar/masker-medmening/
Menighedsrådet drøftede efter et skriftligt indlæg fra Stig, om der skulle tages et initiativ i forbindelse med de
uafhentede konfirmandbibler. Der var ikke tilslutning til forslaget.
Næste møde: 18. september.

Referent: Jens Bache Mette Stefansen
13-09-2017 JB
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