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Beslutning
Til stede: Jens Bache, Erik Wiborg, Marion Schwarz, Mette G. Guldal-

Otte og Adam Garff.
Endvidere deltog: Kirsten Brennum, Torben Holm, Stig Kokfelt, Marianne Strømann,
kirkeværge og Solrun Di Vecchia, kordegn.
Fraværende: Kirsten Krogh Nielsen, Louise Bang, Thomas Krantz, Anders
Helweg, Brian Muhldorff, Dorte Klit og Kenneth Knigge.

1. Referat fra sidste møde:

Intet at bemærke.

15.09.2018

2. Meddelelser

fra
formanden: Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.
Teologisk salon den 9.
november på Rungstedlund om
aktiv dødshjælp.
Kursus for nye medarbejdere i
folkekirken.
Den hvide messehagel har taget skade ved rensning. Foreningen af
Messehagler
Kirkekunst vender tilbage.

3. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018

• Kasseren gennemgår rapporten e
Formændene
for
kirke- og
præstegårdsudvalget
og
informationsudvalget kommenterer
og giver deres forventninger til det
samlede årsresultat for "deres"
formålskonti.

4. Endeligt

Menighedsformanden og formændene for kirke- og
præstegårdsudvalget plus informationsudvalget forelagde deres
respektive udgifter. Der er penge til mere annoncering, typisk hver
uge resten af 2018. Koordineres via kalenderbladet.
Menighedsrådet tog rapporten til efterretning.

budget
for
2019
Formanden
gennemgår
Menighedsrådet tog rapporteringerne til efterretning og
ændringerne i forhold til det
godkendte budgettet stemplet 22.10.2018 kl. 07:42.
foreløbige budget.
Formændene for kirke- og
præstegårdssudvalget of
informationsudvalget bedes til
næste møde fremlægge et
forslag til budget for "deres"
formålskonti.

5. Præsterne orienterer

Adam orienterede om konfirmandundervisning herunder en
heldagstur til november inde i København. Refleksionsløb får
en ny form som en "tankegang", hvor man går i rask tempo.
Flere muligheder for "synliggørelse" af Jægersborg kirke
drøftes.

6. Et kirkeligt emne foreslået af et Marion orienterede om deltagelse i landemode og talte
medlem af menighedsrådet.
• Indlæg ved Marion

på baggrund af et indlæg af Kresten Drejergaard om
gudstjenesten og dens forløb.

7. Nyt fra udvalg m.v.
Organisten og musikudvalget

Arbejdet med orgelbogen er godt på vej.

Kirkeudvalg og
præstegårdsudvalg

Pærer i kirken udskiftes til LED pærer idet disse er energi
besparende og på sigt også giver en økonomisk gevinst.
Ny kirkecomputer indkøbes. Ekstra router til sognegård
indkøbes for at sikre bedre wi-fi forbindelse til
præstekontor.

Informationsudvalg

Kirkefolderen er ved at være på plads og uddeling påregnes i løbet
af november.

Aktivitetsudvalg

Adam gennemgik diverse arrangementer herunder bl.a. Salmer og
Suppe d. 15.11.18. Den 1.12.18 er der julebørnegudstjeneste med
deltagelse af børnekor.
Der er planlagt udstillinger frem til forår 2019. Egon Clausen
udstiller sidst på foråret.
Mange af korbørnene deltager i diverse operaer. Nyt kortøj til
pigekoret er på bedding. Ny bestyrelsesformand er endnu ikke
valgt.
Foredragene i Åbent Forum har været velbesøgte.
Kirsten Brennum orienterede om deltagelse i Landsforeningens
møde om Landsforeningen som arbejdsgiver.

Udstillingsudvalg
Korbestyrelsen
Åbent Forum
Distriktsforeningen og
landsforeningen

8. Eventuelt, herunder punkter til
næste møde, den 26. november
2018.

Afholdelse af valg til menighedsrådet.

