Jægersborg Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 26. oktober 2017
Til stede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Louise Bang (kontaktperson), Kirsten Krogh
Nielsen, Mette Stefansen, Thomas Krantz, Dorte Klit og Marion Schwarz, Lea Skovsgaard (sognepræst) og
Kenneth Knigge (sognepræst),
Endvidere deltog: Kirsten Brennum, Anders Graversen, Torben Holm, Aase Kæmpe, Marianne Strømann
(kirkeværge) og Solrun di Vecchia (kordegn).
Fraværende: Anders Helweg og Brian Mühldorff.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Referat fra sidste møde, den 19. september 2017
Meddelelser fra formanden
Årsregnskab for 2016
Kvartalsrapport fra 3. kvartal 2017
Budget for 2018
Præsterne orienterer
Et kirkeligt emne foreslået af menighedsrådet: Kunst
Nyt fra udvalg m.v.
Mødedatoer for 2018
Eventuelt, herunder punkter til næste møde

1 – Protokol fra sidste møde, den 19. september 2017
Referatet gav ikke anledning til bemærkninger.

2 – Meddelelser fra formanden
Formanden havde følgende punkter:
 Biskoppens og provstens opfordring til at ringe med klokkerne på reformationsjubilæumsdagen.
Der var generel tilslutning til forslaget
 4. søndag i advent. Som sædvanlig sløjfer vi højmessen, når denne dag falder på den 24. december.
 Danske kirkers råd har udgivet en pjece ”Noget om den kristne tro”.
 Orientering om en konference om folkekirkens økonomi.
Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.

3 – Årsregnskab for 2016.


Formanden gennemgik revisionsprotokollatet af 11. september. Menighedsrådet konstaterede, at
der var tale om en ”blank protokol”. Revisionens bemærkning om størrelsen på det likvide beløb
tog menighedsrådet til efterretning, idet man konstaterede, at der kræves særlig opmærksomhed,
da vi har valgt en ”ikke-SIFI” bank.
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Derpå gennemgik formanden revisionens forespørgsel om menighedsrådets tilsyn og de enkelte
punkter blev gennemgået og drøftet. Menighedsrådet bekræftede ledelseserklæringen og
formanden underskrev revisionsprotokollen på menighedsrådets vegne.
 Endelig gennemgik formanden revisors påtegning af regnskabet, dateret 11. september – en
”blank” påtegning som har konklusionen: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i all
væsentlige henseender er rigtigt”.
På denne baggrund godkendte menighedsrådet årsregnskabet for 2016.

4 – Kvartalsrapport fra 3. kvartal 2017
I kassererens fravær gennemgik formanden den udsendte kvartalsrapport for 3. kvartal, som viste
driftsudgifter på 70,6 % af budgettet mod forventet 75 %. Særlig interesse knyttede sig til lønudgifterne,
som var højere end budgetteret. Det drejede sig hovedsageligt om koncerthonorarer, som modsvaredes af
ubudgetterede indtægter i form af fondsstøtte. Menighedsrådet tog rapporten til efterretning.

5 – Budget for 2018
Formanden gennemgik det udsendte budget. I forhold til tidligere versioner er der foretaget en opskrivning
af lønninger og øvrige driftsudgifter som følge af den forventede pris- og lønudvikling. Budgettet udviser et
underskud, idet provstiudvalget har besluttet at opsuge en del af overskuddet fra malingen af kirken til
brug i andre kirkers anlægsprojekter. Menighedsrådet godkendte budgettet, som er stemplet ”16-10-2017
16:51”

6 – Præsterne orienterer







Konfirmandundervisningen er kommet godt i gang. Der er brug for en medhjælper eller to til
konfirmanddagen den 2. november.
Skumringsgudstjenesten var som noget nyt placeret en tirsdag og var vel besøgt (70)
Allehelgensgudstjenesten den 5. november bliver en kantategudstjeneste. Indbydelse er udsendt til
pårørende, som har mistet inden for det seneste år.
Fortælletimen har haft første gang, og det gik godt.
Præster og personale medvirker i afprøvning af et dialogværktøj.
Ind imellem får vi henvendelse fra sognebørn, som har alvorlig brug for økonomisk støtte. Der vil
blive fundet en løsning.

7 – Et kirkeligt emne valgt af menighedsrådet: Kunst
Marianne og Lea orienterede om et besøg hos billedhuggeren Peter Hesk (peterhesk.dk) som arbejder
meget i bronze – poleret og upoleret. De viste eksempler på hans kunst, bl.a. kors.

8– Nyt fra udvalg
Organisten og musikudvalget
En ny orgelbænk til kr. 10.000 vil blive indkøbt, da den gamle er gået i stykker.
Kirkeudvalg og præstegårdsudvalg
Kirkesyn afholdes den 10. november klokken 9.00. Syn af præstegårdene afholdes senere.
Kirkeudvalget vil gå i gang med de stationære projekter – finansieret af de frie midler som tidligere
besluttet.

2

Jægersborg Menighedsråd
Aktivitetsudvalget
”Salmer og suppe” var et meget vellykket arrangement med mange deltagere.
Der er blevet foreslået et arrangement for børn og voksne med klezmer-musik – måske op til påske.
Informationsudvalget
Informationsfolderen er uddelt. Udvalget er gået i gang med at tænke på temaer til en ny folder, som
tænkes uddelt i sensommeren 2018.
Kenneth har lavet en ny hjemmeside, som er klar til at gå i luften.
Kassereren
Karen Henriksen er blevet afløst som vores regnskabsfører og erstattet af Birgitte Svitring og Michael
Larsen.
Kontaktpersonen
Der er indkaldt til det årlige medarbejdermøde den 9. november, hvor også arbejdspladsvurderingerne
bliver gennemgået.
Udstillingsudvalget
Der kommer ny udstilling i december-januar..
Korbestyrelsen
Det er blevet besluttet at opnormere korproducentens timetal.
Skoletjenesten
Der er stor søgning til de udbudte projekter. Der er planlagt værkstedsdage, hvor skoleklasser besøger
Jægersborg Kirke.
Forsøget med tilbud til gymnasieklasser (provstiets forsøgspulje) har haft sit første arrangement.
Åbent Forum
Der har været besøg til Vallensbæk kirker og et eftermiddagsmøde om hospice.

9 – Mødedatoer for 2018
Følgende datoer blev fastlagt: 19/2, 22/3?, 18/4, 24/5, 23/8, 18/9, 25/10 og 26/11.
Som det fremgår kan der eventuelt blive tale om at ændre datoen for martsmødet.

10 – Eventuelt
Mette sagde tak for opmærksomheden ved sit bryllup.
Næste møde den 29. november. Punkter til dagsordenen Kirkens åbningstid samt valg: formand, næstformand og enkeltmandsposter.
Mødet slut klokken 22.00

Referenter: Lea Skovsgaard og Jens Bache
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