Referat af menighedsrådsmødet
tirsdag d. 7. januar 2020 kl. 18:30 i Johanneskirken.
Forud for mødet serveres der en let anretning kl. 18:00.
Af hensyn til indkøb, skal til- og framelding meddeles kordegnekontoret senest
fredag den 3. januar 2019, kl. 12:00 på Tlf. 43 90 68 91
Menighedsrådsmedlemmer, der har mødepligt, skal melde afbud til mødet og / eller spisningen.
Stedfortrædere og personale, der ønsker at spise med skal melde sig til spisning.
Til
stede

Navn
Niels Saabye Høst (NSH) formand

Afbud/
Fravær

Underskrifter

x

Jette Poulsen (JP) Næstformand

x

Ulla Marie Sørensen (UMS) kasserer

x

Erik Henning Jørgensen (EHJ) kontaktperson

x

Torben Lindenstrøm (TL) kirkeværge (J)

x

Hans Christian Jepsen (HCJ) kirkeværge (G)

x

Kirsten Arne Dandanell (KAD)

x

Kurt Thustrup Henriksen (KTH)

x

Pernille Kjærnø (PK)

x

Linda Hansen (LH)

x

Tom Ferslev Jakobsen (TFJ)

x

Ellen Margrethe Andreasen (EMA)

x

Kirsten Fynsk (KF)

x

Marianne Bay Pedersen (MBP)

x

Kjeld-Ole Munk (KOM) sognepræst, kbf.

x

Christian Bryld (CB) sognepræst

x

Christel Frederiksen (CF) sognepræst

x

Lars Oliver Stuhr (LOS)

x

Morten Wittenkamp (MW) medarbejderrepr.

x

Birgitte Kryger (BK) regnskabsfører

x

Finn Ove Wandahl (FOW) kordegn, referent

x

Dagsorden

Ansv

Pkt. 1

Offentlig spørgetid.

Ingen spørgsmål.

Pkt. 2

Beslutningsdygtighed.

Rådet er beslutningsdygtigt.

Dagsorden
Pkt. 3

Godkendelse af dagsordenen.

Ansv
Dagsordenen blev
godkendt.

Der er denne gang ingen beslutningspunkter.

Pkt. 4

Orientering og meddelelser fra udvalgene:
Forretningsudvalget

NSH Refererede fra det
seneste FU-møde.

NSH

Aktivitetsudvalget

CF orienterede fra seneste
møde. Næste møde er 24/3
kl. 12:00.

CF

Arbejdsmiljøorganisationen

KTH nævnte, at AMU
varmer op til APV
(arbejdspladsvurdering)

KTH

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Gangbro bliver udført i
februar. De udskiftede
projektører er for hvide i
farven, men kirkegårdslederen er på sagen. Church
Desk er ved at blive
inplementeret, og der er
valgt tre superbrugere: Lise,
Morten og Judith.
Fejemaskine og snekaster
fra Johanneskirken er sendt
til Kirkegården. Vores net
udskiftes til fibernet.
Lydanlægget i
Johanneskirken bliver i
første omgang repareret. I
næste omgang får vi et
tilbud fra Oticon på et mere
tidssvarende anlæg efter en
gratis demonstration. Der er
indkøbt nummer-skilte til
Johanneskirken.
Ombygningen af
Johanneskirken tager vores
bygherrerådgiver sig af
sammen med arkitekt
Wohlert.
Gulvvaskemaskinen i
Johanneskirken er måske
moden til udskiftning.
Affaldscontaineren til
fortroligt affald flyttes fra
arkivet ud bag døren til
kordegnekontoret.
KKU foreslår Kirkesyn
fredag 15-05-2020.

TFJ.

Dagsorden

Ansv

Præsteboligudvalget

Ventilationssystemet i
Stalden er MBP og KTH’s
hastesag i Slots- og
Naturstyrelsen, og
problemet med lugtgenerne
søges hurtigst muligt løst.

MBP

Redaktionsudvalget

CF meddelte, at det nye
blad og særskildt
Jubilæumsnummer
udkommer sidst i februar.
Næste møde er 22/1.

KOM

Øvrige udvalg

PK: Der er kursus om MRvalget i Johanneskirken
12/2.
KOM orienterede om det
seneste fra
Jubilæumsudvalget.

Pkt. 5

Orientering og meddelelser fra rådsmedlemmerne:
Formanden:

Intet.

NSH

Kassereren:

Intet.

UMS

Kontaktpersonen:

Intet.

EHJ

Kirkeværgen har fået
adgang til Brandsoft,
således, at han kan
godkende gravsteds
kapitaler.

HCJ

De to feje- og snemaskiner, som nu er sendt
på kirkegården, er i. flg.
Frank ikke salgbare.

TL

Præsterne:
Kjeld-Ole Munk:

Intet.

KOM

Christian Bryld:

Intet.

CB

Christel Frederiksen:

CF nævnte blandt andet det
store fremmøde juleaften.

CF

Lars Oliver Stuhr:

Intet.

LOS

Øvrige medlemmer:

Intet.

Eventuelt:

EHJ efterlyste mindre
berøringsangst overfor at
diskutere liturgi blandt MRmedlemmerne.

Kirkeværgerne
Greve Kirke:

Johanneskirken:

Pkt. 6

Dagsorden

Ansv
NSH bakkede EHJ op med
henvisning til de to
kirkelige hæfter, som han
sidste år uddelte til MRmedlemmerne.
LOS foreslog, at hver af
præsterne kom med et
indlæg for menighedsrådet
med deres respektive
holdninger til liturgi mm.

MR-mødet sluttede kl.: 20:30

