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Mødet finder sted i Ubaaden. Der serveres en let anretning under mødet
Referat
Deltagere: Kasper Ladegaard, Kirsten Kierkegaard, Steen Hau Mortensen, Marie Koch, Lisbet Vandvig, Jørn
Nedergaard, Ejgil Bank Olesen, Peter Thyssen.
Desuden: Michael Bager, Annelise Lassen, Ulrik Hovmand, Ole Vestbirk, Morten Bech og Helle Bjørn.
1. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterer om udvikling og aktuel status for kirkens og kirkegårdens
medarbejdere.
Det obligatoriske medarbejdermøde er afholdt. Ny medarbejderrepræsentant er Morten Bech.
Kirkegården: Kirkegårdslederen er delvist sygemeldt, der er arbejdet med afløsning.
Der er stor aktivitet på Mindelunden.
Kirken: Der er afholdt møde med kirketjenerteamet vedr. arbejdet på området. MUS-samtaler er afholdt
med medarbejderne i kirken. Sidsel Lervad Hansen holder snart som kordegnemedhjælper, da hun er
færdiguddannet som præst. Kulturnatten blev fint afholdt, evaluering foretaget vedr. forbedringer.

2. Økonomi
Menighedsrådets kasserer orienterer om arbejdet i økonomiudvalget.
Økonomiudvalget har arbejdet hårdt for at få et bedre overblik over økonomien.
a. Godkendelse af endeligt budget 2019
Det indsendte budget afleveret d. 18-10-2018 08:43 blev godkendt.
b. Behandling af kvartalsrapport for 3. kvartal 2018. Fremlæggelse af nøgletal
Kirsten Kierkegaard gennemgik status. Der ønskes fortsat stort overblik over
forventet økonomi resten af året. Kvartalsrapporten blev godkendt.
b. Indførelse af beløbsgrænser i disponeringsretten
Menighedsrådet blev orienteret om økonomiudvalgets arbejde med indførelse af
beløbsgrænser i regnskabsinstruksen. Udvalget arbejder videre med at fastsætte
beløbsgrænser i samarbejde med budgetansvarlige.

3. Orientering fra kirkegården (Ole Vestbirk)
Kirkegårdslederen orienterer menighedsrådet om udvikling og aktuel status på kirkegården.
Der har været stort salg af gravsteder i år, og der er stor udnyttelse af arealet.
Der er igangsat opmåling af hegn. Der er ved at blive hjemtaget tilbud på gravstenssikring. Kasserede sten
er blevet fjernet. Der er anskaffet nye PC’er på kontoret.
I Mindelunden er 75 året for redningen af jøder fejret med besøg af Israels præsident.
De store investeringer i Mindelunden er næsten afsluttet. Der kommer sandsynligvis ny stor bevilling til
næste år. Der skal laves nyt monument til Mindelunden til indvielse næste år den 29. august.
4. Vedligehold og anlæg
Menighedsrådet bygningssagkyndige orienterer om udvikling og aktuel status på anlægs- og
vedligeholdelsesprojekter.
a. Status på gennemførte vedligeholdelser siden sidst (Ulrik Hovmand)
Kongetrappen er ved at blive renoveret.
Ovenlysvinduer er afsluttet – følgeomkostninger ved reparationer betales af konkursbo efter
firmaet Schemel.
Der vil samtidig blive udskiftet bordplader m.v.
Udskiftning af stenbænke afventes stadig.
Der er kommet svar vedr. St. Skriftestol. Svar på toilet forventes snart.
Tilbud i f.m. syn er hjemtaget.
Der er problemer med hegn både ved kirke og på kirkegård. Stående udvalg behandler dette.
b. Orientering omkring renovering af altertavle og prædikestol.
Renovering af prædikestolen er i gang. Det afsluttes inden 1. søndag i advent.
Tidsplan og koordinering af lysprojekt og renovering af altertavle forventes planlagt
på møde i næste uge. Der skal hjemtages tilbud for fotostat og planlægges form for alter.
Renovering af altertavle og lysprojekt forventes afsluttet før påske.

c. Orientering fra stående udvalg
Møde afholdt i august samt syn afholdt. Syn er afsluttet, der er ved at blive taget tilbud hjem,
så der kan indsendes til provstiudvalg. Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan vil blive brugt til
budgettering fremover. Der ses på tørkeskader på kirkegården til foråret.
5. Nyt fra udvalgene.
a) Jubilæumsudvalg – FM
Møde afholdt i oktober. Musikudvalget har lavet stort arbejde med program og fondsansøgninger.
Svar vedr. fondsansøgning til antependium forventes i november. Vedr. bog er flere
fondsansøgninger ude. Der skal laves folder med årets jubilæumsaktiviteter. Udvalget foreslår
reception den 8. september afholdt på Christiansborg. Næste møde torsdag den 13. december kl.
17.00.
Det besluttes på næste møde om eventudvalgets arbejde overgår til et andet udvalg.
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b) Skoletjenesten – Anna Mejlhede
Ingen bemærkninger.
c) Udflytterbørnehaven
Ejgil Bank Olesen og Marie Koch tager kontakt til bestyrelsen med hensyn til status på
bestyrelsesarbejdet. Marie Koch er villig til at indtræde på menighedsrådets vegne.
d) Ankerkæden – Peter Thyssen
Ingen bemærkninger.
e) Nybodergården – Peter Thyssen
Ingen bemærkninger.
f) Aktivitetsudvalget - Peter Thyssen
Foredragsrække om efteråret har relevans til jubilæet.
g) Musikudvalget – Marie Koch
Der er arbejdet meget med gennemsigtighed i økonomien. Godt samarbejde med det nye team i
kantoratet. Hele programmet for næste år er planlagt med jubilæumstema.
h) Citykirkerne – Jørn Nedergaard
Ejgil Bank Olesen undersøger, hvordan konstruktionen er.
i) IT- og kommunikationsudvalget -Steen Hau Mortensen
Der skal skiftes til ny kalender. Dansk Kirkelig Mediecenter har leveret vores hjemmeside, det
foreslås derfor, at deres system anvendes. Udvalget og medarbejderne arbejder på at finde en
løsning sammen.
6. Præsterne refererer løbende sager
Der har været mange arrangementer i efteråret, som er gået godt. Til Kirkeministerens julekoncert den
5. december er alle velkomne også ved receptionen efterfølgende.
I januar er der mindegudstjeneste for 60 året for Hans Hedtoft forliset, det bliver den 30. januar.
Anna Mejlhede er sygemeldt, Tilde Binger afløser resten af året.
I provstiet er der en fælles dato for drop-in dåb. Kirker kan tilmelde sig. Der er præster i provstiet, som
står som ansvarlige for det.
7. Formanden refererer løbende sager
Ros til efterårets arrangementer. 29. august, flagdag og Kulturnatten. Tak til alle medarbejdere og
menighedsrådsmedlemmer, der har medvirket.
Der arbejdes med aftalen med Kirkeministeriet vedr. Mindelunden.
8. Eventuelt
Næste møde er 21. november kl. 16.00 – på mødet skal der ske konstituering og fastlæggelse af
møderække i 2019.
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