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Møde i menighedsrådet ved Præstevang Kirke
12. september 2019 kl. 18:30
Beslutningsreferat

Deltagere:
Annette Dragsdahl, Anne Klahn, Nina E. Jokumsen, Nils Bonde, Annemarie Lund (præst), Anne
Boye (præst), Andreas Riis Damgaard (præst), Ninne Ildvedsen, Finn Nygreen,
Provst Jørgen Christensen deltog i forbindelse med punkt 2.
Fraværende: Kirsten Kruse, Mads Gaub, Erik B. Jørgensen, Elisabeth Lyneborg, Katrine Lundgreen Brix
Referent: Lene Christiansen
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Efteruddannelse af ny præst
3.
Kirkens liv og virke
4.
Status vedrørende Wedells Vænge 11
5.
Kassererens kvarter
a. Månedsregnskab pr. 31.08.19
b. Revisionsprotokollat
6.
Status for anlægsprojekter
7.
Status for driftsprojekter
8.
Kommunikationsoplæg
9.
Temadag om liturgi
10. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Aktivitetsudvalg
d. Skoletjenesten
e. Præsterne
11. Eventuelt, herunder:
a. Forslag til dagsordenpunkter til kommende møder
12. Underskrift af referat

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Ad 2: Efteruddannelse af ny præst
Jørgen Christensen orienterede om Folkekirkens efteruddannelsesforløb ”Ny præst”.
Ad 3: Kirkens liv og virke
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Festligholdelsen af Andreas’ fastansættelse i forbindelse med gudstjeneste d.8.9. forløb fint. Formanden takkede udvalget og medarbejderne for en god dag.
ad.: lysgloben. Menighedsrådet besluttede, at lys til globen ikke længere skal koste penge.
De tre aftener om dåb, nadver og trosbekendelsen er desværre blevet aflyst. Vi tilbyder i Præstevang en aften d.10.oktober til de, som havde tilmeldt sig.
Ad 4: Status vedrørende Wedells Vænge 11
Formanden orienterede om forprojektet for om- og tilbygning af Wedells Vænge 11.
Det reviderede foreløbige budget, udarbejdet af rådgivningsfirmaet, ligger noget over lånebevillingen. Medlemmerne besluttede derfor at der ønskes særskilt tilbud på carport, cykelskur m.m., akustiklofter, gulvvarme i tilbygning, samt udskiftning af elinstallationer i det eksisterende hus.
Der udarbejdes en orientering til naboerne om processen.
Ad 5: Kassererens kvarter
a: Månedsregnskab pr. 31.8.19
Kassereren gennemgik månedsregnskabet pr.31.08.19 og i den forbindelse drøftedes
likviditeten.
b: Revisionsprotokollat
Kassereren gennemgik revisionsprotokollatet.
Menighedsrådet godkendte og underskrev revisionsprotokollatet.
c: Ansøgning 5% midler
Der ansøges om 5 % midler til dækning af feriepenge til fratrådte medarbejdere, samt
for manglende lejeindtægt på Wedells vænge 11.
D:Ansøgning af likviditetslån.
Der ansøges provstiet om likviditetslån til dækning af løbende betalinger resten af
året.
Ad 6: Status for anlægsprojekter
Formanden gennemgik status for anlægsprojekterne inklusive anvendelsen af anlægsmidler.
Vi indhenter tilbud på at få behandlet alle indvendige døre, og vi accepterer tidligere modtaget tilbud om renovering af de to toiletter i gangen ved menighedslokalerne.
Vi foretager ikke yderligere udvendig maling af kirken i indeværende år.
Nye skabe i lokale 2 udskydes indtil videre.
Ad 7: Status for driftsprojekter
Formanden gennemgik oversigten for driftsprojekter.
Ad 8: Kommunikationsoplæg
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Udvalget orienterede om det igangværende arbejde med udvikling af et nyt kirkeblad. Det konstateres at det nye blad bliver lidt dyrere i trykning. Det konstateres, at det nye blad skal trykkes i flere
eksemplarer, da sognet udvides. Udgifterne til udbringning forventes derfor at stige. På mødet d.8.
oktober vil det endelige layout inklusive farvevalg blive fremlagt til godkendelse.
Ad 9: Temadag om liturgi
Der nedsættes et udvalg til forberedelse af dagen: Annemarie Lund, Andreas Riis Damgaard, Finn
Nygreen, Annette Dragsdahl
Ad 10: Meddelelser fra
a. Formanden
16.januar 2020 deltager menighedsrådet i møde om den nye bydel Faverholm.
b. Kontaktpersonen
Der afholdes MUS i løbet af efteråret.
Medarbejderne er blevet orienteret om overgangsperioden i forbindelse med den nye ferielov.
c. Aktivitetsudvalg
Der er møde i aktivitetsudvalget d. 17. september.
d. Skoletjenesten
Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i Skoletjenesten.
e. Præsterne
Der er Landemode d.5. oktober. Andreas Riis Damgaard deltager.

Ad 11: Eventuelt
Herunder forslag til dagsordenpunkter til kommende møder
Ad 12: Underskrift af referat

Mødet sluttede kl.:21.30

Næste møde tirsdag d.8. oktober kl. 18.30
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__________________
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

_____________________
Finn Nygreen

