Jægersborg Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde d. 29. november 2017
Til stede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg, Brian Mühldorff, Kirsten Krogh Nielsen, Mette Stefansen,
Thomas Krantz, Marion Schwarz, Lea Skovsgaard (sognepræst) og Kenneth Knigge (sognepræst),
Endvidere deltog: *Kirsten Brennum, *Stig Kokholm, *Aase Kæmpe og Marianne Strømann (kirkeværge).
* ) Deltog med stemmeret.
Fraværende: Anders Helweg, Dorte Klit, Louise Bang og Solrun di Vecchia (kordegn).

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

Referat fra sidste møde, den 26. oktober 2017
Meddelelser fra formanden
Valg til enkeltmandsposter
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 26. oktober 2017
Referatet gav ikke anledning til bemærkninger.

2 – Meddelelser fra formanden
Formanden havde følgende orienteringspunkter:
 Nyt lønsysstem (FLØS) fra årsskiftet
 Reformationsfejring i provstiet og i stiftet.
 Lovforslag om valgformer er sendt i høring – opstillingsmødet bliver i fremtiden ”det normale”
 Det første møde i det nye stiftsråd.
Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.

3 – Valg til enkeltmandsposter.
Menighedsrådet foretog et antal valg for det kommende år. De to første valg blev gennemført ved skriftlig
og hemmelig afstemning – idet stedfortrædere var indkaldt for de fraværende medlemmer.
 Formand:
Jens Bache
 Næstformand:
Thomas Krantz
 Kirkeværge:
Marianne Strømann
 Kasserer:
Brian Mühldorff
 Kontaktperson:
Louise Bang assisteret af Kirsten Brennum
 Bygningskyndig:
Anders Helweg
 Underskriftsberettiget:
Erik Wiborg
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4 – Præsterne orienterer




Præsterne orienterede om tankerne om at gennemføre en sognerejse til Israel i oktober 2018.
Menighedsrådet besluttede at gå videre med planen.
Julegudstjenesterne: tidspunkterne er rykket lidt for at udjævne belastningen.
Trykning af sangblade til de kommende julegudstjenester.

5 – Et kirkeligt emne valgt af menighedsrådet: Kunst
I forlængelse af sidste møde drøftede menighedsrådet et kors af kunstneren Peter Hesk. Korset skulle
placeres på kirkepladsen, så det mødte en ved ankomst til og afgang fra kirken. Menighedsrådet drøftede,
om korset ville blive for dominerende med denne placering, og man besluttede at spørge Anders Helweg,
om han kunne forsøge en visualisering.

6– Nyt fra udvalg
Organisten og musikudvalget
Der blev orienteret om den kommende julekoncert.
Kirkeudvalg og præstegårdsudvalg
Der blev orienteret om det udførte arbejde på sognegård og præstegård. Forsikringen er underrettet.
Der blev orienteret om overvejelser om at installere tyverialarmer i de to præsteboliger.
Aktivitetsudvalget
Intet at bemærke.
Informationsudvalget
Aftalen med informationsmedarbejderen er underskrevet. Kenneth har lavet en ny hjemmeside, som
er gået i luften. Der er et teknisk problem med gudstjenestelisten i Berlingeren. Udvalget vil komme ud
af 2017 med et lille ”overskud” (=mindreforbrug).
Kassereren
Overgangsproblemerne ved skift af regnskabsfører (diverse tilladelser og fuldmagter) er ved at være
klaret.
Kontaktpersonen
Det årlige medarbejdermøde er blevet afholdt. Arbejdspladsvurderingerne og arbejdsmiljø blev også
behandlet.
Udstillingsudvalget
Der er kommet en ny udstilling: Engle.
Korbestyrelsen
Intet nyt at berette.
Skoletjenesten
Der blev orienteret om de igangværende aktiviteter.
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Distriktsforeningen
Programmet for inspirationsweekenden i januar 2018 er blevet udsendt.
Åbent Forum
Juleafslutningen nærmer sig.

7 – Mødedatoer for 2018
Mødedatoen i marts, som tidligere var aftalt til 22. marts ændres til 20. marts.

8 – Eventuelt
Næste møde den 19. februar 2018. Hovedpunktet vil være foreløbigt årsregnskab.
Mødet slut klokken 21.45

Referenter: Lea Skovsgaard og Jens Bache
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