Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00 i Kirkens lokaler
Til stede: Jens Kamp, Ole Birch, Mathias Flinck, Gerard Hilgeman, Tommy Laursen, Beatrice
Wittlinger
Afbud: Jørgen Thaarup, Mathilde Damgaard
1.

Indledning v/Jens Kamp

Bøn ved Jens Kamp

2.

Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 11. november 2017
(vedhæftet)

Referatet er godkendt uden kommentarer.

3.

Nyt fra Ledergruppe og præster

Menighedsweekend i august i Helsinge, hvor der deltagelse fra kor, spejder,
ungdomsforening.
Tilbagemeldingen fra Mandskoret er positive, og der er en 12-14 stykker hver gang.
Der har netop været besøg af Signatur-koret fra Oslo, og det har været en god oplevelse.
Stor og velbesøgt kirkevandring den 25. januar med mange positive tilbagemeldinger.
Lægprædikantkurset bliver færdigt her til sommer, og der er cirka 17 deltagere, der er nået
igennem.
Bekymring for pastoraludvalget, hvor der har været lidt skiftende tilslutning og
mødeafholdelse, og Ole rykker i udvalget for at få vækket det til live.


Herunder nyt fra Visionsgruppen

Processen har haft første fase, hvor forskellige grupper i menigheden har været involveret og
har hver givet deres besyv med. Styregruppen har forsøgt at indsnævre, i hvilken retning vi
skal gå. Der er blevet fokuseret på et handlingsmæssigt perspektiv. Det bliver vendt nu og vil
blive præsenteret på menighedens årsmøde 1. maj.

4.

Nyt fra Pastoraludvalget

Se under punkt 3.

5.

Nyt fra Finansudvalget (Regnskab 2017)

Særligt positivt er det, at der er lavet et flot resultat med missionsprojektet, hvor vi er
overgået målet ret betragteligt.
Sammenlagt kommer vi ud med et lille minus på i omegnen af 10.000 kroner. Beatrice
effektuerer skyldige beløb fra den Internationale Menighed, og det bringer årets resultat i
plus.
Mange tak til finanskomiteen og i særlig grad til Beatrice for det store arbejde.
I forhold til den nye persondataforordning har vi vores sager i orden rent økonomisk.
Menighedsrådet har besluttet, at der ligesom med kirkefrokosten ikke skal aflægges
kvittering om køb af kirkeblomster.

6.

Nyt fra Kirkeværgerne

Kirkeværgerne har ligget en smule i vinterdvale, men der er et par bemærkninger angående
varme. Der skal skiftes varmeanlæg i kirkens kælder, og det vil koste ca. 300.000 kroner, og
det anslås, at der kan spares minimum 30.000 kroner om året. Vi vil meget gerne se et tilbud
og høre mere om, hvad investeringen omfatter, før vi træffer en beslutning.
7.

Eventuelt

Intet herunder.
8.

Næste møde

Onsdag den 11. april klokken 17:30.

