Møde i menighedsrådet ved Præstevang Kirke
10. januar 2019 kl. 18:30
Beslutningsreferat

Deltagere: Annette Dragsdahl, Anne Klahn, Elisabeth Lyneborg, Erik B. Jørgensen, Katrine
Lundgreen Brix, Kirsten Kruse, Mads Gaub, Ninne Ildvedsen, Nina E. Jokumsen, Nils Bonde, Annemarie Lund (præst), Ib Lauritsen (præst) og suppleant Finn Nygreen
Fraværende: Anne Boye (præst) og Lene Christiansen
Referent: Annemarie Lund
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Kirkens liv og virke
3. Kassererens kvarter
- Underskrivning af regnskabsinstruks
4. Drøftelse og beslutning vedr. anlægsprojekter
5. Drøftelse og beslutning vedr. driftsprojekter
6. Gennemgang af DAP’ens muligheder
7. Status vedr. ny organist og ny præst
8. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Aktivitetsudvalg
d. Skoletjenesten
e. Præsterne
9. Eventuelt, herunder:
a. Forslag til dagsordenpunkter til kommende møder
10. Underskrift af referat

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2: Kirkens liv og virke
Kirken lukkes uge 6, 7 og 8, hvor ventilationsarbejdet vil foregå i kirkerummet.
Ansøgning om tilladelse til lukning af kirken for kirkelige handlinger og gudstjenester er sendt ad
tjenestevejen til Stiftet. Svar afventes.
I forbindelse med lukningen af kirken bruges menighedslokalerne til højmesse hhv. d. 10. – 17. og
24. februar.
Der er ikke planlagt dåb i nævnte periode.
Der er truffet aftale med hhv. Hillerød kirke og Grønnevang kirke om lån af kirke, hvis der skulle
opstå behov i forbindelse med bisættelser/begravelser. Skansekapel bruges ofte.

Søndag d. 10. februar kl. 10 arrangeres brunchgudstjeneste i fællesskab mellem Annemarie og kirketjener Filip.
De 9 Læsninger: Lå søndag d. 23. december kl. 10. Stemningsfuld optakt til jul. Næste år, søndag
d. 22. december, 4. søndag i advent lægges De 9 Læsninger også på højmessens plads.
Julegudstjenesterne var vel besøgt. Ligeså nytårsgudstjenesten og det efterfølgende traktement.
Formanden orienterede om samarbejdet med andre kirker i provstiet omkring ’Drop-In-Dåb’, der
vil finde sted i Præstevang Kirke den 5. april kl. 15 - 18.
Ad 3: Kassererens kvarter
Regnskabsinstruks blev gennemgået og underskrevet. Formanden fremsender den til DfK.
AD orienterede om ændringer i arbejdsfordelingen på Det fælles Regnskabskontor. Ea Sørensen
overtager igen Præstevang Kirkes regnskab.
Ad 4: Drøftelse og beslutning vedr. anlægsprojekter
Projektoversigt, revideret pr. 07.01.19 og referat af Det stående Udvalgs møde den 3. januar med
indstilling til MR var udsendt inden mødet. Rådet tilsluttede sig DSU’s konklusioner, som angivet i
referatet. Formanden gav uddybende kommentarer til nedenstående projekter:
Ventilationsentreprisen:
Arbejdet påbegyndt. Går efter planen. Skurvogne opsat på P-pladsen. Der holdes ugentlig byggemøder, hvor kirketjeneren deltager. Finn Schmidt-Sørensen er kirkens bygherrerådgiver i processen.
Belysning: Udsat. Det bevilligede beløb i 2018-anlægsbudget er efter ansøgning til og godkendelse
af PU overført til ventilationsprojektet.
Det forventede overskud fra regnskab 2018 vil i givet fald overføres til projekt belysning, således at
der indledningsvis kan indkøbes konsulentbistand til arkitekt/lysekspert.
I en tidligere udarbejdet rapport fra Selskabet for kirkelig Kunst om lysforhold i Præstevang kirke
anbefales navngivne arkitekter/lyseksperter. AD kontakter mulige arkitekter.
Wedells Vænge: Alle projekter stillet i bero. Ny præst og dermed boligsituation afventes. Boligen
besigtiges efter IBL’s fraflytning ultimo januar. NBB, NEJ, AD og eventuelt Finn Schmidt-Sørensen/FSS deltager. FSS har tilbudt at udarbejde forslag til eventuel ombygning til imødekommelse af
krav om adskilt kontorareal.
Nyt klaver: På baggrund af en ny vurdering fra pianobygger, og prisoverslag for renovering af klaveret, besluttes det at bibeholde det nuværende klaver, og tilbud på renovering godkendes. Klaveret
kan afhentes til renovering efter grundlovsdag. AD kontakter firmaet.
Ad 5: Drøftelse og beslutning vedr. driftsprojekter
Revideret projektoversigt for driftsprojekter pr. 07.01.19 var udsendt inden møde, ligesom driftsarbejder indgik i referat af Det stående Udvalgs møde. Oversigten og referatet gav ikke anledning til
kommentarer fra rådets medlemmer.

Formanden gjorde dog opmærksom på, at et punkt var gledet ud af referatet: nemlig, at DSU anbefaler, at der indkøbes supplerende service af forskellig slags (afstemt efter budgetmulighederne),
således at kirken efterhånden kan dække op til 100 personer.
Formanden fremsender inventarliste til Anne Boye, der sætter kirketjener Filip på opgaven.
Ad 6: Gennemgang af DAP’ens muligheder
DAP = Den digitale Arbejdsplads.
Alle rådsmedlemmer har nu adgang.
Formanden gennemgik indhold og brug af DAP’en og understregede betydningen af, at alle læser
mails på DAP’en.
Arkivering på DAP foretages af Annette Dragsdahl og Anne Boye, som snarest vil opdatere arkivstruktur og -mapper.
Ad 7: Status vedr. ny organist og ny præst
Ny organist
Der er ansøgningsfrist d. 16. januar 2019.
Konsulent og organist Peter Bjerregaard, Godthåbskirken, mødes med ansættelsesudvalget fredag d.
18. januar. Her gennemgås ansøgningerne og kandidater udvælges til prøvespil og samtale.
Ligeledes udarbejdes her programmet for prøvespil. Dette tilsendes snarest de udvalgte kandidater.
Man kan forvente, at ansøgerne ønsker at lære orglet at kende. Aftaler herom træffes med kirkens
personale.
Tirsdag d. 29 og onsdag d. 30. januar fra kl. 15 er der prøvespil og samtaler, hvor alle rådsmedlemmer forventes at deltage. Også her deltager konsulent Peter Bjerregaard.
Efter endt program onsdag d. 30. januar forventes kirkens nye organist at kunne vælges, om muligt
med tiltrædelse pr. 1. marts 2019.
Ny præst
Ikke nyt fra hverken provst eller biskop om tilladelse til at opslå stillingen.
Menighedsråd og præster har udfærdiget en tekst til annonce i Præsteforeningens Blad, til supplement til den formelle del af opslaget, som biskoppen står for. Formanden fremsender teksten til stiftet ad tjenestevejen, hvorefter vi håber på at få tilbagemelding vedrørende opslag.
Ad 8: Meddelelser fra:
a. Formanden
Vi har fra Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter på mail fået en
anmodning om finansiel støtte til udarbejdelsen af to nye film, som skal forklare pinse
og dens traditioner til børn i indskolingsalderen.
Medlemmerne mener, vi via Skoletjenesten allerede gør et stort arbejde for at forklare
højtiderne og har fint materiale vedrørende pinsen. Rådet ønsker derfor ikke at støtte
filmprojektet.
Der holdes generalforsamling i Distriktsforeningen den 25. februar 2019 i Pharmakon-konferencecentret. Formanden opfordrede medlemmerne til at deltage, hvis de
havde interesse heri. Umiddelbart ingen interesse.

b. Kontaktpersonen
Ingen punkter.
c. Aktivitetsudvalg
Der har endnu ikke været afholdt møde i udvalget i denne funktionsperiode.
d. Skoletjenesten
Elisabeth Lyneborg beder om, at en anden overtager deltagelsen i Skoletjenestens bestyrelse. Nina E. Jokumsen lover at deltage indtil videre for at se, om det kan indpasses arbejdsmæssigt.
e. Præsterne.
Ib Lauritsen orienterede om, at der er indsættelse af den nye præst, der er ansat i
Uvelse, Kim Fischer-Nielsen, søndag den 13. januar. Kim Fischer-Nielsen skal være
60% præst i Uvelse og 40% hospitalspræst.
NB: Efter 1. februar har Præstevang Kirke kun 1,15% sognepræst, og det bemærkes,
at Annemarie Lund har fået bevilget ferie i uge 7. Det haster dermed med en afklaring
af opslag for en ny præst og vikarsituationen.
Vi afventer tilbagemelding fra provsten vedrørende vikarer, dels til gudstjenester, dels
til almindelig præstebetjening af sognet, og endelig til konfirmandundervisning.

Ad 9: Eventuelt
Som fremtidigt temapunkt til et rådsmøde er foreslået anvendelse af messehageler.
Formanden sluttede med at takke Ib Lauritsen for hans store indsats og engagement gennem alle
årene i Præstevang Kirke. Det er med stort vemod, at vi siger farvel til Ib mere formelt ved afskedsgudstjenesten den 27. januar.

Mødet sluttede kl. 20:45

__________________
Annette Dragsdahl

__________________
Ninne Ildvedsen

__________________
Nina E. Jokumsen

__________________
Anne Klahn

__________________
Elisabeth Lyneborg

__________________
Nils Bonde

__________________

__________________

__________________

Erik B. Jørgensen

__________________
Anne Boye

Ib Lauritsen

______________________
Katrine Brix Lundgreen

Annemarie Lund

__________________
Kirsten Kruse

__________________
Mads Gaub

Næste møde afholdes den 20. februar kl. 18:30

