Menighedsrådsmødet den 17. juni 2020 kl. 18

Mødt afholdtes i krypten og Ole Birch, Béatrice Wittlinger, Mads Kamp, Jens Kamp, Jørgen
Thaarup, Cecilia Ettemadi, Anders Depner og Anni Hedegaard deltog. Gerard Hilgeman, Louise Just
Johansen og Peter Johansen, deltog ikke.
1. Indledning v/Jens Kamp
Jens bød velkommen og bød særligt Cecilia og Anders velkommen som de to nye
medlemmer af menighedsrådet.
2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 27. februar 2020.
Der blev anført følgende rettelser, punkt 3, 2. afsnit: Mathias er også med i
arbejdsgruppen. Afsnit 7, 1. afsnit: Det aftaltes, at Jens vil tale med Poul Brendes.

3. Nyt fra Ledergruppe og præster, herunder
•

Opdatering fra præsterne, se 2 vedhæftede bilag
Ole oplyste, at gudstjenesterne på nettet ophører, og i stedet vil der være
oplæg til gudstjenesterne, der lægges på nettet fredag. Præsterne vil arbejde
videre med konceptet. Der blev diskuteret om virkningen af et oplæg, og det
blev aftalt, at Cecilia vil lave statistik over hvor mange, der klikkede ind på
oplægget og hvor længe det blev set. Der vil blive evalueret løbende på
resultatet.
Livestreaming direkte af gudstjenesten blev diskuteret, da der stadig er nogle,
der ikke tør komme til de fysiske gudstjenester. Det bliver ikke nogen god
oplevelse, da der meget nemt kommer støj på transmissionen, og at lave
gudstjenester på nettet som under Coronalukningen kræver et stort arbejde af
præsterne.
Vedr. hjemmesiden har Ole talt med det kirkelige mediecenter om en fornyelse
af siden. Efter en orientering i udbuddet af løsninger er det muligt at genbruge
det eksisterende for en pris på 15-20.000 kr., mens et helt ny design vil koste
40-50.000 kr.
Hvis der væges Wordpress vil Claus evt. være med i arbejdsgruppen.
Mads oplyste, at der ikke er afsat midler i budgettet til fornyelse af
hjemmesiden.
Der var enighed om, at systemet skal være enkelt at betjene og kunne
indeholde alle relevante oplysninger om kirkens arbejde og arbejdsgrene. Da
nyhedsbrevets udseende bestemmes af hjemmesiden, er det også vigtigt dette
kan lade sig gøre.
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Det er også vigtigt, at der ved reklamationer og problemer er hurtig hjælp fra
leverandøren.
Der ønskes et lille udvalg, der kan se på mulighederne og begrænsningerne.
Udvalget består af Mads, Cecilia, Ole og evt. Claus.
Ungdomsgruppen har aflyst mødet, der var sat til i dag, men satser på at
gennemføre generalforsamlingen den 24. juni.
Jørgen oplyste, at der har været rigtig godt fremmøde til lægprædikantuddannelsen, hvoraf der har været 1 online og 2 fysiske møder.
Den udsatte konfirmation afholdes søndag den 21. juni med band og orgel.
Tak til præsterne.
4. Sager fra Pastoratskonferencen, som blev henlagt til Menighedsrådet at følge op på.

Udsættes til næste menighedsrådsmøde, da der pga forsamlingsforbuddet ikke
har været afholdt generalforsamlinger i de arbejdsgrene, der mangler.
5. Nyt fra Pastoraludvalget, herunder
•

Familiegudstjenester under Rebeccas barsel – noget ny?
Beatrice oplyste, at kontrakten med Rebecca udløber 15. august, og hun
afholder derefter den optjente ferie.
Familiegudstjenesterne måtte også udsættes, men starter forhåbentlig 1.
søndag i september. Risikoen for evt. nye smittekæder må medtages i
beslutningen om at afholde familiegudstjenester, da de deltagende familier
kommer fra hver sin faste kreds af hhv. børn og voksne, og sættes sammen til
gudstjenesterne, hvor det at holde afstand mellem børnene kan blive en
udfordring i den sædvanlige gudstjenesteform med leg.
Cecilia foreslog en sangbogs gudstjeneste online eller en udendørs skovtursgudstjeneste som alternativ.
Ole vil tale med de to tovholdere, Kirsten og Elisabeth.

6. Nyt fra Kirkeværgerne
•

Henvendelse fra Claus Hønnicke omkring krypten – noget nyt?
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Der er ikke noget nyt i sagen.

Cecilia oplyste, at der ikke er sket så meget pga. Corona, men værgerne er
opmærksomme på de manglende arbejder, bl.a. med murværket.
Jørgen oplyste, at varmesystemet ikke fungerer ordentlig. Radiatorerne i
kirkerummet og på 5. sal går i gang midt på hverdage, så en tilpasning vil nok
være på sin plads.
Tak til kirkeværgerne.
7. Nyt fra Finansudvalget
Mads oplyser, at der er et mangler 75.000 kr. i kollektindtægterne i 2020 i forhold
til 2019. Der er dog indtil videre også færre udgifter, så det ikke ser helt så sort ud
som man kunne frygte. Underskuddet på budgettet er stadig det samme.
Ole foreslog, at han skriver et brev ud til medlemmerne og oplyser, at vi mangler
penge.
Mads oplyste, at finansudvalget har skrinlagt projektet efter Corona kom, men vil
efter sommerferien vil gennemgå listen over, hvad de enkelte medlemmer giver
som bidrag, hvorefter der kommer breve ud til medlemmerne med en appel til at
betale mere.
Anders spurgte om vi viser medlemmerne, hvordan det står til med økonomien?
Mads oplyste, at der bliver sendt hilsen ud til alle i november/december hvor der
ikke lægges skjul på problemerne. Forhåbentlig kan det være motiverende at få
oplysning om problemerne.
Jørgen fortalte, at vi har materiale vedrørende muligheden for at testamentere til
kirken, og sidst i årbogen står det også beskrevet hvordan man kan testamentere
til kirken.
Béatrice ønskede underskrifter og legitimation for de to nye medlemmer, Cecilia
og Anders.

Tak til finansudvalget.
8. Eventuelt

Ole oplyste, at der er indkaldt til årskonference i Vejle den 25. – 26. september.
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9. Næste møde
Næste møde aftaltes til onsdag den 16. september 2020 kl. 18,00 med sandwich.
10. Afslutning v/Ole

Ole afsluttede mødet af med bøn.

Tak for fremmødet.
/Anni

