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Møde i menighedsrådet ved Præstevang Kirke
8. maj 2019 kl. 18:30
Beslutningsreferat

Deltagere:
Annette Dragsdahl, Anne Klahn, Erik B. Jørgensen, Elisabeth Lyneborg, Ninne Ildvedsen, Katrine
Lundgreen Brix, Nina E. Jokumsen, Nils Bonde, Annemarie Lund (præst), Anne Boye (præst), Andreas Riis Damgaard (vikarierende præst), Kirsten Kruse, Mads Gaub, Lene Christiansen, Finn
Nygreen (suppleant), Ida Borup Søgaard (observatør)
Fraværende: ingen
Referent: Lene Christiansen
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Kirkens liv og virke
3.
Kassererens kvarter
a. Anvendelse af ’frie midler’, godkendt af PU
b. Gennemgang af kvartalsrapport
c. Forslag til driftsbudget 2020
4.
Status for anlægsprojekter
5.
Status for driftsprojekter
6.
Gennemgang af synsprotokoller fra syn 2019
7.
Drøftelse af anlægsbudget 2020 ff.
8.
Udbud og proces vedrørende tjenestebolig
9.
Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Aktivitetsudvalg (
d. Skoletjenesten
e. Præsterne
10. Eventuelt, herunder:
a. Forslag til dagsordenpunkter til kommende møder
11.

Underskrift af referat

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Pkt. 8 rykkes op til nyt pkt. 2.
Ad 2: Udbud og proces vedrørende tjenestebolig
(Da der under dette punkt i denne omgang ikke er tale om indretning eller drøftelse af lånestørrelse
m.v., deltager præsterne som almindelige rådsmedlemmer i disse drøftelser)
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På mødet d. 2. april 2019 fik tjenesteboligudvalget (Nils, Mads og Annette) mandat til at beslutte
den videre proces omkring udbud m.v. Formanden orienterede om forløbet af drøftelserne i tjenesteboligudvalget, hvor der var forskellige synspunkter og dermed ikke enighed. På den baggrund
blev drøftelserne taget op i rådet for endelig beslutning.
For at kvalificere drøftelserne, gennemgik formanden de forskellige faser i et byggeprojekt og de
forskellige typer udbud, der kan komme på tale (rådgiverudbud, totalentreprise, hovedentreprise).
Efter grundig drøftelse i rådet enedes man om at følge den indstilling, der peger på et rådgiverudbud.
Menighedsrådet drøftede herefter, hvordan man bedst muligt sikrer hurtig og kompetent udarbejdelse af det vedtagne rådgiverudbud.
Menighedsrådet har brug for at indkøbe nødvendig, kompetent rådgivning til selve udarbejdelsen af
udbuddet. Det førte til en drøftelse af, om det ville kunne medføre inhabilitetsforhold, hvis man bad
kirkens valgte bygningssagkyndige om at udfærdige udbuddet i samarbejde med udvalget og arkitekten.
Drøftelsen var grundig med mange tilkendegivelser, og konklusionen blev, at et enigt råd konkluderer, at der ikke vil være risiko for inhabilitet i den konkrete sag.
Tjenesteboligudvalget arbejder på dette grundlag videre med sagen.

Ad Punkt 3: Kirkens liv og virke
Kirkens virke fungerer stadig fint på trods af, at der stadig arbejdes med endelig færdiggørelse af
ventilationsprojektet.
Drop-in-dåben d. 5. april var et vellykket arrangement, der også rent praktisk forløb fint. Der blev
døbt 21 personer i alderen 10 til 77 år.
Ad punkt 4: Kassererens kvarter
a. Anvendelse af ’frie midler’, godkendt af PU
Ansøgningen om anvendelse af ”frie midler” er blevet godkendt af Provstiudvalget.
b. Gennemgang af kvartalsrapport
Kassereren gennemgik kvartalsrapporten. Menighedsrådet tog den til efterretning.
c. Forslag til driftsbudget 2020
Menighedsrådet drøftede forslaget til driftsbudget 2020. Bemærkninger og ønsker til budget skal være kassereren i hænde senest d. 22. maj 2019.
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Ad punkt 5: Status for anlægsprojekter
Der er endelig aflevering af ventilationsprojektet d. 20. maj 2019. Aflevering er forsinket i forhold
til tidligere angivelse pga. senere levering af en del af køleudstyret. Hvis der ikke kan ske endelig
aflevering den 20. maj, anses denne dato som sanktionsbærende knudepunkt, og der vil herefter
blive opkrævet dagbøder iht. kontrakten.
2M gør hovedrengøring i kirkerummet fredag d.10. maj, så der er klart til konfirmationerne.
Formanden fortalte om belysningsudvalgets arbejde og orienterede om skitseforslag fra Gunver
Hansens tegnestue. Prisoverslag på projektet er modtaget fra elektriker. Menighedsrådet besluttede,
at projektet prioriteres i budget 2020.

Ad punkt 6: Status for driftsprojekter
Der er plantet nye planter i kummerne ved kommunens parkeringsplads, og jord og nye planter i atriumgården.

Ad punkt 7: Gennemgang af synsprotokoller
Formanden gennemgik synsprotokollerne og det udarbejdede notat med konklusioner. Langt de fleste punkter vedrører mindre opgaver, der kan udføres via driftsbudgettet. Menighedsrådet godkendte dette. Yderligere drøftelser vedrørende udførelsen vil finde sted i Det stående Udvalg.

Ad punkt 8: Drøftelse af anlægsbudget 2020 ff
Konklusionen på drøftelserne bliver, at vi for 2020 ansøger om belysningsprojekt i kirken til
975.000 kr. og maling af tårnet og kirkens østside til 300.000 kr.
Tidligere vedtagne projekter (jf. oversigten over anlægsprojekter) udsættes til 2021 og 2022 og anføres også i budgettet.

Ad punkt 9: Meddelelser
Formanden:
•

Stillingen som sognepræst i Præstevang Kirke slås op nu op fra den 14. maj med ansøgningsfrist den 3. juni 2019. Formanden har sendt tekst og billede til uddybning af det formelle opslag til Præsteforeningen. Det fremgår af opslaget, at der midlertidigt vil blive stillet
en lejebolig til rådighed indtil tjenesteboligen står klar efter renovering.
MR bekræftede tidligere beslutning om, at vi hurtigst muligt skal indrykke annonce i Kristelig Dagblad. Formanden sender forslag til kommunikationsudvalget.

•

Vores præstevikar Andreas Riis Damgaard har fået forlænget sit vikariat med 3 måneder,
dvs. til og med september 2019.
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•

Der tegnes et serviceabonnement hos North Star til kirkens lydanlæg.

Kontaktperson: Kontaktpersonen orienterede om, at vi skal være opmærksom på, at den nye ferielov måske kan give udfordringer.
Aktivitetsudvalg: 28. maj nyt møde.
Skoletjenesten: 28. august er der repræsentantskabsmøde for skoletjenesten her i Præstevang.

Ad punkt 10: Eventuelt

Ad punkt 11: Næste møde afholdes torsdag d.13. 6. kl. 18:30

Mødet sluttede kl. 21.30

__________________
Annette Dragsdahl

__________________
Ninne Ildvedsen

__________________
Nina E. Jokumsen

__________________
Anne Klahn

__________________
Elisabeth Lyneborg

__________________
Nils Bonde

__________________
Erik B. Jørgensen

__________________
Annemarie Lund

__________________
Mads Gaub

__________________
Anne Boye

____________________
Katrine Brix Lundgreen

__________________
Kirsten Kruse

__________________
Andreas Riis Damgaard

