Menighedsråds møde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 16 (2012-2014) den 23.4.2014 kl.19.00 – 21.30 i kirkens mødelokale. Blad nr. 16
Referat
Til stede: Laila K., Birgit, Pia, Laila K., Leo, Poul
Afbud fra: Connie
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Jesper Antonsen orientering om IT opjustering.
Den trådløse sikkerhed bør optimeres. Jesper aftaler forløb med Hanne.
Udskiftning af IT udstyr i prioriteret rækkefølge:
1. Kirketjeners stationære PC bør udskiftes i løbet af 2014.
2. Organists bærbare PC bør udskiftes i 2015 til bedre kvalitet end den nuværende
3. Sognemedhjælpers bærbare PC bør udskiftes i 2015 til bedre kvalitet end den nuværende.
3. Orientering fra
Formand: Tak for smuk gennemførelse af påsken med fleksibilitet og engagement. Stor tak også for
korets store indsats og opbakning. 2. påskedags lille menighed bør give anledning til at overveje om
formen skal ændres. Menighedsrådsmedlemmer opfordres til at huske den elektroniske postkasse.
Præst: Konfirmandtur til København torsdag den 24.4.14. Der planlægges konfirmationer.
Gudstjeneste på hhv. Brummers plads og i Præstehaven er også under planlægning.
Kontaktperson: Det understreges at ansatte også skal bruge Groupplanner til fx at indsætte
sygedage og raskmeldinger.
Kirkeværge: Der er lagt nye rygningssten på mødelokalets tag. Der var nødt til at blive bestilt lift til
andre reparationer. Der er søgt forsikringspenge til dækning af udgifterne.
Udvalg: Aktivitetsudvalget afholder møde den 20. maj 2014. Næste arrangementer er Tine
Lindhardt og Rock, håb og kærlighed.
4. Det kommende menighedsrådsvalg. Deadlines, plan, valgudvalg. Der skal afholdes
orienteringsmøde senest 16.9.14 Derefter skal der afholdes opstillingsmøde. Konstitueringsmøde
skal finde sted inden 1. søndag i advent, 30.11.14. Næste møde i valgudvalget mandag den 11.
august 2014 kl. 16. Valgudvalg: Birgit, Poul, Pia, Helga. Kuréren udkommer 6.9.14 med deadline
24.8.14.
5. Fejring af 25 års jubilæum for kirkens tilbygning og afsløring af gulvmosaik, Pinsedag 8.8.14.
Indbydelser skrives og udsendes fredag den 25.4.14.
6. Ny kirkestyring. Laila K. og Birgit skriver til kirkestyringsudvalget, at vi holder fast ved vores tidligere
indsendte høringssvar.
7. Terrasse og udhængsspær. Bilag 1. Laila K. kontakter Hartmann for igangsættelse af udskiftning af
udhængsspær. Poul søger provsten om 5% midler med kopi til Birgit.
Derudover drøfter Laila K. prisen på terrassen, nu med rækværk med Hartmann hvorefter arbejdet
enten igangsættes eller afføder indhentning af nyt tilbud. Kirke/-præstegårdsudvalget træffer
afgørelsen.
8. Karen Brahe selskabets og KFUM/K’s opfordring til samarbejde. Vi siger ja tak til samarbejdet om
teaterforestilling med Cecilia Zwick Nash.
9. Evt. Laila K. orienterer om henvendelse fra Henrik Wang-Holm om aktindsigt.
Laila K. drøfter budgetmæssige deadlines med Steen og indkalder evt. til ekstra møder.
Laila G. bestiller låsesmed til udskiftning af lås i præstebolig, så der kun benyttes én nøgle.
10. Godkendelse og underskrift af referat

