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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Mandag d. 15.2.2021 

 

 

 

Til stede i præstegården: 

Marcos Romero, Ulla Elmquist, Bjarne von Benzon (til fremlæggelse af regnskabet). 

 

På Zoom: 

Frandina Olivo, Margarethe Stelsberg, John Ludwigs Rosing, Stine Rørbæk Møller, Jan Hansen og 

Johannes von Zastrow (til fremlæggelse af regnskabet). 

 

Afbud: Roch Rutondiye 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Efter tilføjelse af punkt 10 godkendes dagsorden.  

2) Godkendelse af referat 

Der er en tilføjelse til referatet punkt 4) b, idet det ved en fejl ikke var blevet sendt ud til 

Johannes. Stine undskylder. Punkt 4) b skal lyde: 

Vi regner med et højere beløb i indtægter til udleje af menighedssal end i 2020. Dette kræver en 

aktiv indsats at få det lejet mere ud. Johannes anbefaler at bruge noget af Rosas tid til at 

markedsføre og håndtere udlejning af salen. 

3) Valg af referent 

Stine vælges 

4) Regnskab for 2020 v. Johannes og Bjarne 

a) Regnskab for ejendommen Bredgade 67-69: 

i) Regnskabet er godkendt af revisor og af forvaltningsrådet. 

ii) Der er en stigning i lejeindtægter på ca. 400.000 kr., som medfører et positivt resultat i år 

på ca. 1.600.000 kr. Det skyldes bl.a. at 2 lejligheder er hovedistandsat og derfor nu lejes 

ud til markedslejen. I 2019 havde ejendommen et underskud på 844.000 

iii) Der er lån for ca. 24.000.000 som pt. er et afdragsfrit lån. Det er en beslutning der blev 

taget for nogle år siden. 

iv) Projekter i 2021 er istandsættelse af kælder og hovedistandsættelse af mindst én 

lejlighed. 

v) Der er hensat 1.000.000 kr. i ejendommens likviditet som egen andel i fondsansøgninger 

til istandsættelsesprojekter i Bredgade 64 (kirke og præstegård). Det er projektopgaver 

for 7.500.000 kr. John, Marcos og Ulla går i gang med at prioritere i opgaverne hvorefter 

de går i gang med at søge fonde 
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b) Regnskab for Sankt Ansgars kirke: 

i) Vi har nået 1.668.000 kr. i kirkeskat hvilket er en smule over budgettet. Heraf er 40.000 

efterposteringer fra 2019, som bispekontoret ved en fejl ikke havde fået med. I 2019 var 

kirkeskat 1.500.685.  I alt en stigning på ca. 88.000 i forhold til 2019, når vi tager de 

40.000 i efterpostering med i beregningen. 

ii) Alt i alt er vi på indtægtssiden ca. 30.000 under budgetteret. 

iii) Vi har ikke fået fondsbevillinger ud over bevillingen fra Hofmannsminde til renovering 

af kabuffen. 

iv) Visse udgifter er lavere end sædvanligt, fx kultusudgifterne. Det skyldes Corona 

situationen. 

v) Der er brugt ca. 7000 kr. mere end budgetteret på rengøringsmidler, håndsprit, mundbind 

etc. grundet Corona situationen. 

vi) Under løn har vi budgetteret for lavt på feriekontoen. Det skyldes overgangsordningen 

til det nye ferieår, som vi ikke har beregnet rigtigt. 

vii)  Vi har sparet 11.000 kr. på sognebladet, fordi vi har lavet en udgave mindre. 

viii) Under udgiftsposten ”Gaver” er vi 30.000 over budget. Det skyldes at den kirkeskat 

vi modtager fra menighedsmedlemmer i Skt. Augustin Kirke delvist skal tilbagebetales 

til Skt. Augustin og det foregår via den ”gave” kontoen. 

ix) Årets resultat er negativt på -330.700 kr. Sognet har pt. lånt 200.000 kr. fra ejendommen 

67-69 til at udligne dette. Resten er dækket af vores indestående i bank. 

c) Menighedsrådet godkender regnskabet for Ejendommen Bredgade 67-69 og menighedens 

konsoliderede regnskab (Menighed + Ejendommen). 

5) Sognepræsten orienterer 

a) Vi har offentlig messe om søndagen kl. 11.30, som varer max 30 minutter, uden sang. Det 

går ganske godt. Interesserede skal ringe til sognekontoret for at tilmelde sig. 

b) På onsdag, askeonsdag er der tre gudstjenester. 

c) Vi håber på, at der snart lettes på restriktionerne, så vi kan mødes mere frit. Nogle forældre 

til 1. kommunionsbørn har kontaktet Marcos for at spørge om 1. kommunikation aflyses. 

Det kan vi ikke træffe beslutning om nu. 

6) Andenpræsten orienterer 

a) Jan er pt. på Bornholm 

b) Jan eller Filip mødes hver lørdag med firmanderne en time på Zoom – det er en god måde at 

holde kontakt. Det er naturligvis uvist hvornår firmelsen kan finde sted. 

7) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Der er ikke 17 grader i kirken, som vi ellers har besluttet. Der har på det sidste været ned til 

10 grader i kirken. Termostatsystemet og varmeanlægget bliver gennemset i morgen. Det er 

meget dårligt for orgelet, at temperaturen svinger. 
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8) Orientering fra forvaltningsrådet 

a) Vi har vedligeholdelsesprojekter for 7 millioner i kirken/præstegården. Ulla, John og Marcos 

mødes i morgen for at drøfte hvilke haster mest. I overvejelsen indgår, at det vil være 

billigere at lave flere projekter samtidig, da der bl.a. indgår anlæg af byggeplads. 

9) Forslag om donation til præsteseminaret 

a) Menighedsrådet har på mail drøftet muligheden for at yde en donation til præsteseminaret på 

50.000 kr. til indkøb af tidssvarende it-udstyr. Pengene kommer fra vores konto til 

velgørenhed, som der ikke er blevet brugt af i flere år. Donationen er vedtaget. 

10) Evt. 

a) Frandina foreslår at Skt. Ansgar Kirke deltager i Copenhagen Light Festival som finder sted 

i februar, fx næste år (https://copenhagenlightfestival.org/da/home-dansk/). Frandina 

undersøger nærmere og vender tilbage med det på et fremtidigt menighedsrådsmøde. 

11) Datoer for kommende møder 

D. 22. marts og d. 25. april. Begge dage kl. 19. 


