Menighedsrådsmøde

Den 24. maj 2017

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl. 19.00
i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken
Til stede: Claus Oldenburg, Merete Westergaard, Niels Blomgren-Hansen, Peter Lütken, Gustav
Grüner, Klaus Frederiksen, Vibeke Rasmussen, Helle Bonnesen, Jan Persson, Jan Nissen, Martin
Klintholm (Måtte forlade mødet tidligere) og Sahra Lindeberg (sekretær).
Afbud fra: Hans Westenholz, Erik Norman Svendsen, Christel Buchter og Susanne Heering
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat af sidste møde den 22. marts 2017
Orientering ved Formanden
Kvartalsrapport for Garnisons Kirke og Kirkegård (bilag 16)
Årsbudget 2018 (bilag 17)
Menighedsplejens regnskab 2016 til orientering (bilag 18)
Kirkesyn onsdag den 20. sept. kl. 9 (Mødested kirkegården)
Mødedatoer i efteråret 2017: Torsdag den 24. aug. og torsdag den 23. nov.

9.

Nyt fra:
- Sognepræsten
- Kirkeværgen
- Kasserer/regnskabsfører
- Kirkegård
- Kontaktperson
- Provstiudvalget
- Menighedsplejen
- Børnehaven

10.

Eventuelt

Ad 1.

Dagsorden blev godkendt blot med den ændring, at punktet ”Børnehaven” under ”Nyt
fra” fremrykkes.
Referat fra sidste møde den 22. marts 2017 blev godkendt.
Formand Merete Westergaard fortæller, at alle er glade for, at Claus Oldenburg
fortsætter som vores sognepræst. Oplæser brev fra Claus Oldenburg til rådet.
Søren Bjerregaard er blevet ansat som kirketjener på halv tid.
Formanden oplæser endnu to takkekort til menighedsrådet, det ene fra Andreas
Oldenburg, som takker for gaven i anledning af hans konfirmation, det andet fra
Helene Dam, der takker for opmærksomheden ved hendes afskedsreception.
Der er blevet udarbejdet et fint program for Kirkebios næste sæson. Efter mange år vil
Bo Torp vil gerne træde ud af Kirkebio, men Astrid Skov-Jacobsen, som er magister i
filmvidenskab vil gerne påtage sig opgaven efter ham.

Ad 2.
Ad 3.

Ad. 4.

Kassereren gennemgår kvartalsrapporten (01-01-2017 til 31-03-2017) for
menighedsrådet. Der er orden på det og det ser stort set ud som de forrige år.
Kvartalsrapporten godkendes af menighedsrådet.

Ad. 5.

Kassereren forelægger Årsbudget 2018 for rådet. Der er foretaget nogle
småjusteringer, men har ikke de store ændringer i forhold til de tidligere år.
”Garnisons Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 21289310, Budget 2018, Bidrag budget
afleveret d. 08-05-2017 13:22” blev godkendt af menighedsrådet.

Ad. 6.

Vibeke Rasmussen fremlægger menighedsplejens regnskab for menighedsrådet og det
ser som sædvanligt fornuftigt ud.

Ad. 7.

Der er kirkesyn onsdag den 20. september kl. 9. Man mødes på kirkegården.

Ad. 8.

Mødedatoerne for efteråret 2017 blev vedtaget til torsdag den 24. august og torsdag
den 23. november.

Ad. 9.

Sognepræsten:
Claus Oldenburg fortæller, at han er meget glad for at skulle fortsætte som sognepræst
og takker menighedsrådet for opbakning og den fine reception søndag den 21. maj.
Kirkefolderen er lige kommet i dag og bliver snarest omdelt.
Arbejdet med Herrens Mark nr. 11 skrider frem.
Kirkens værge:
Gustav Grüner orienterer rådet om afsluttede, igangværende og afsluttede projekter
ved kirke og kirkegård. Container foran præsteboligen er fjernet og køleskabet er
blevet udskiftet. Der er blevet indkøbt en tredje mikrofon til kirken til brug ved
gudstjenester med deltagelse af mere end en præst.
Håndlisterne ved kirkens udgang vil snart blive opsat ligesom hjertestarteren vil blive
ophængt ved siden af udhængsskabet i næste uge. Gulvet i salen bliver olieret i
sommer og entreen lakeret.
Kontaktperson:
Peter Lütken fortæller rådet, at de nye podier til kirken er indkøbt og ankommet.
Portrættet af Johan Chemniz til ophængning i præsteværelset er endnu ikke kommet.
Der er blevet gennemført MUS-samtaler med medarbejderne.
Peter Lütken har renset gravstenene på kirkepladsen, så de er pæne igen.
Kasserer:
Intet at tilføje.
Regnskabsfører/Kirkegård:
Klaus Frederiksen fortæller, at der skal ansættes en ny regnskabsmedarbejder på
kirkegården, da Ann-Mari Nolsøe har sagt op for at rejse tilbage til Færøerne.
Man ønsker at etablere en legeplads på kirkegården. Det vil blive taget op ved
kirkesynet i september.
Provstiudvalget:
Niels Blomgren Hansen meddeler, at der er valg til provstiudvalget til efteråret. Man
har søgt ministeriet om ændring af proceduren. Ønsket er, at der skal afgives stemmer
lokalt i de enkelte råd.
Ministeriet har nu givet tilladelse til, at vi kan bruge den elektroniske kirkebog til at
søge til sognet nytilflyttede borgere, således at vi kan ønske dem velkommen og gøre
opmærksom på kirken. Sognepræsten vil lave en kort introduktion hen over
sommeren.
Menighedsplejen:

Vibeke Rasmussen fortæller, at det går godt i menighedsplejen og at Lille udflugt den
2. maj var meget vellykket. Den 31. maj går turen til Køge på den store udflugt.
Børnehaven:
(Punktet blev gennemført lige efter punkt 5) Børnehaven har bedt menighedsrådet om
at tage stilling til Børnehavens navn, da de ønsker et navn, som klinger lidt nemmere.
Menighedsrådets forslag er ”Garnisonskirkens børnehave”. Kirkeprofilen i logoet bør
være mere vellignende end i de foreslåede.
Ad. 10. Evt. Henvendelse fra DR måtte afvises, da tidsfristen var for kort til afvikling af
arrangementet.

Mødet slut 21.45

