Møde i menighedsrådet i Præstevang Kirke
Onsdag d.19.4.2017 kl. 19
Beslutningsreferat
Deltagere: Anne Klahn, Nils B. Bonde, Nina E. Jokumsen, Erik B. Jørgensen, Elisabeth Lyneborg, Annette
Dragsdahl, Ninne Ildvedsen, Ib Lauritsen (præst), Annemarie Lund (præst)
Fraværende: Anne Boye, Finn Nygreen,
Referent: Lene Christiansen
Dagsorden
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Godkendelse af dagsorden
Kirkens liv og virke
Kassererens kvarter
a. Revisionsprotokollat af 10.11.16
b. Kvartalsregnskab (OBS: Hvis det når at blive udarbejdet)
Tilbagemelding vedr. ansøgning til provstiudvalg om projektfinansiering
Anlægsprojekter
Driftsprojekter
Brandtilsyn – Drøftelse af forslag
Opfølgning vedr. debat om gudstjenesten
Opdatering af inventarlister, inkl. kunst
Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Aktivitetsudvalg
d. Skoletjenesten
e. Præsterne
Fastlæggelse af MR-møder fra august og resten af året
Lukket punkt
Eventuelt
a. Herunder forslag til dagsordenpunkter til kommende møder
Underskrift af referat
Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
Ad 2. Kirkens liv og virke
Siden sidst har der være Højskoleeftermiddag med Det Sønderjydske kaffebord. Stor succes. Foredraget ”Vi
mødes i Brugsen” var også velbesøgt og spændende. Påskeugens liturgiske aftensange har været
velbesøgte med ca. 20 hver gang. Resten af påskens tjenester er også forløbet fint.

Intet nyt om Mobile Pay
Ad 3.a Kassererens kvarter
Menighedsrådet gennemgik Revisionsprotokollatet af 10.11.16, som gav ikke anledning til bemærkninger.
Ad 3b
Kvartalsregnskabet gennemgås på næste møde.
Menighedsrådet drøftede det forholdsvis store strømforbrug, og vil i første omgang undersøge om det
skyldes affugteren i tårnet. Kirkens medarbejdere anmodes om at slukke unødvendigt lys.
Ad 4 Tilbagemelding vedr. ansøgning til provstiudvalg om projektfinansiering
Formanden orienterede om provstiudvalgets tilbagemelding på ansøgning om projekt-financiering. Der er
givet principielt tilsagn om opstart af tilbudsindhentning vedrørende tagrenovering mv. Vi anmoder om et
møde med repræsentanter fra provstiudvalget for nærmere afklaring af øvrige projekter.
Ad 5 Anlægsprojekter
Der er indhentet 3 tilbud på renovering af loftsrum over køkken, kontor- og indgangsfløj. På grund af
usikkerhed om projektfinancieringen, kontaktes alle 3 tilbudsgivere med ønske om at udsætte fristen for
udløb af tilbud. I betingelserne blev det fastslået at det laveste tilbud vinder opgaven.
Vedrørende AV-udstyr til kirken, hvor projektfinancieringen endnu ikke er afklaret, besluttede
menighedsrådet at købe den projektor, som vi har lånt flere gange allerede fra North Star. Projektoren vil
kunne indgå i det nye anlæg på et senere tidspunkt.
Anne K sørger for indhentning af tilbud på malerarbejde på hhv Wedells vænge og Kornvænget.
Nedløbsrør Wedells vænge skal sættes i gang nu.
Ad 6 Driftsprojekter
Der indkøbes et antal puder til armstolene i kirken snarest.
Opgaverne på oversigten over driftsprojekter er så godt som opfyldt.
Ad 7 Brandtilsyn
Brandtilsynet har været på kontrolbesøg, og gav anvisninger til hvordan menighedslokalerne kan
godkendes til op til 150 personer. Formanden sørger for det videre. I øvrigt ingen bemærkninger.
Ad 8 opfølgning vedr. debat om gudstjenesten.
Formanden orienterede om materiale modtaget fra Kirkefondet. Rådet besluttede at indkøbe materiale for
ca 1000 kr.

Notatet fra Debatten om gudstjenesten blev drøftet kort. Det blev besluttet at invitere en repræsentant fra
Lindevang Kirke til af komme og holde et oplæg om deres forsøg med ændringer i gudstjenesteforløbet. Ib
Lauritsen er ansvarlig for kontakten.

Ad 9 opdatering af inventarlister inkl. kunst.
Forud for provstesynet skal vores inventarlister opdateres. Ib Lauritsen gennemgår og opdaterer liste over
kirkens kunst. Inventarlisten fordeles i øvrigt imellem Anne Klahn, Ninne Ildvedsen, Nina Jokumsen, Erik
Jørgensen, Annette Dragsdahl og Lene Christiansen. Optællingen færdiggøres og afleveres til Annette inden
d.5. maj.
Ad 10 Meddelelser
A Fra formanden
Orientering om kursus om den digitale arbejdsplads d.2.5.
Orientering om nyhedsbrev fra stiftet. Man kan tilmelde sig via hjemmesiden www.helsingørstift.dk
Orientering om Landsforeningens årsmøde.
Orientering om nyansat medarbejder på Det Fælles Kirkekontor.
B Kontaktpersonen
Ikke noget nyt.
C Aktivitetsudvalget
Der er møde d.26. 4, hvor efteråret planlægges.
Vi foreslår mulighed for en fælles afrunding efter filmaftener. Anne Klahn og AD tilbyder at stå for det.
D Skoletjenesten
Der er kommet ny bestyrelse i januar.
E Præsterne
Pinsevandringen mandag d.29.5.-1.6. har tilmeldinger fra mange skoleklasser.
Konfirmandindskrivning i begyndelse af maj.
Ad 11 fastlæggelse af mødedatoer
9. august, 14. september, 10. oktober, 9. november og d.5. december.

Ad 12 lukket punkt
Ad 13 Eventuelt
Der var ikke noget til punktet.
Ad 14
Næste møde d. 10. maj kl. 19.00

Mødet sluttede kl.21.30
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