Menighedsrådsmøde
Torsdag den 22. marts 2018

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 i
menighedssalen, Garnisonskirken
Til stede: Claus Oldenburg, Erik Norman Svendsen, Helle Bonnesen, Merete Westergaard, Peter
Lütken, Niels Blomgren-Hansen, Vibeke Hougaard, Jan Pehrsson, Susanne Heering, Gustav Grüner
og Klaus Frederiksen
Afbud fra: Martin Klintholm, Christel Buchter og Hans Westenholz
Ref.: Sahra Lindeberg
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde den 23. november 2017
3. Orientering ved formanden
4. Forelæggelse af årsregnskab 2017 for kirke og kirkegård (bilag 1)
5. Forelæggelse af ny adm. bygning på kirkegården (bilag 2)
6. Ny messehagel (bilag 3)
7. Præstetavler
8. Oplæg fra Claus Oldenburg om Herrens Mark nr. 12. (bilag 4)
9. Nyt fra:
-Sognepræsten
-Kirkeværgen
-Kassere/regnskabsfører
-Kirkegård
-Kontaktperson
-Provstiudvalget
-Menighedsplejen

-Børnehaven
10. Eventuelt

Næste ordinære møde er fastsat til 16. maj

Ad.1. Godkendt med et par tilføjelser: Punkt 4a. Regnskabsinstruks og under eventuelt orientering
om den eventuelle lockout.
Ad.2. Godkendt.
Ad.3. Formand Helle Bonnesen takker for opbakningen som ny formand fra rådsmedlemmerne.
Desuden takker hun Erik Norman Svendsen for den fine begravelsestale i forbindelse med Prins
Henriks bisættelse.
Vi har fået ansat en ny kirketjener: Filip Juhl 1. april 2018.
Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp blev i år på 10.812 kr.
Konfirmationen på Mariæ bebudelsesdag gik alt i alt fint.
Ad.4. Kasserer Niels Blomgren-Hansen gennemgår årsregnskab 2017 for rådet. Vi har en god
økonomi.
Menighedsrådet godkender ”Garnisons Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 21289310, Regnskab 2017,
Afleveret d. 06-03-2018 15:58.”
Ad.4.a. Ny regnskabsinstruks. Det nye består i, at der er kommet nye navne: Ny formand Helle
Bonnesen og kirketjenere, Filip Juhl og Søren Bjerregaard. Der er samme økonomiske rammer.
Klaus Frederiksen orienterer rådet om, at der vil komme en takst-regulering på kirkegården på ca.
1 %. Reguleringen sker sammen med Holmens kirkegård. Den vil blive sendt til godkendelse i
Holmens Provsti.
Ad. 5. Klaus Frederiksen har fremsendt materiale angående udvidelse af administrationsbygning
på kirkegården. Han sætter menighedsrådet ind i detaljerne omkring økonomien i projektet.
Beder menighedsrådet om tilladelse til at indstille til Holmens Provsti, at måtte hæve 2 millioner
kr. på gravstedskapitalen til finansiering af projektet.
Beder desuden rådet om at man må se bort fra det billigste bud på udførelsen. Differencen udgør
56.149 kr. Valget af entreprenør er begrundet i, at tømreren påtager sig både tømmer- og
stålentreprisen, et forhold der af konstruktions- og koordineringsmæssige årsager tillægges
afgørende vægt.
Menighedsrådet godkender begge forespørgsler.
Ad. 6. Peter Lütken fremviser stof og andre materialer til ny violet messehagel for rådet.

Erik Norman Svendsen foreslår, at et udvalg researcher, hvad der er blevet udarbejdet af
messehagler her i Holmens Provsti inden for de sidste 10 år og hvilke kunstnere, der har stået for
udførelsen af disse.
Der nedsættes et udvalg bestående af Peter Lütken, Susanne Heering, repræsentant for
menigheden Peter Søndergaard og Helle Bonnesen.
Ad.7. Peter Lütken omdeler forslag til udførelse af præstetavler. Menighedsrådet bifalder
forslaget.
Ad.8. Claus Oldenburg skitserer indholdet til den nye Herrens Mark 12. Denne udgaves titel er
”Hvor gik troen hen, da den gik ud? – Om autoritetsflugt.”
Claus Oldenburg får godkendelse af rådet til at få udarbejdet denne udgave i farver, kr. 10.000.
Ad.9. Sognepræsten fortæller, at folderen er udsendt og at programmet for kirkehøjskolen snart
er klar.
Kirkeværgen beretter om afsluttede, igangværende og forestående projekter i kirken og på
kirkegården. Kirkens orgel er blevet repareret. Der er blevet installeret smæklås på
præsteværelset. Der har været brandeftersyn. Brandslukkerne er efterfølgende blevet ophængt.
Vi har haft lynafleder-eftersyn. Hjertestarterkurset er blevet udsat på grund af sygdom blandt
personalet.
Granitsoklen under gitteret står for at skulle restaureres.
Kasserer: Intet.
Kontaktpersonen: Filip Juhl tiltræder som kirketjener 1. april.
Der skal gennemføres MUS-samtaler den 22. marts. Maleriet af Johann Chemnitz, som skal hænge
i præsteværelset, skulle være færdigt ved konservatoren i uge 13.
Provstiudvalget: Der har været møde i Budgetudvalget. Kirkeskat-grundlaget er fremskrevet med
2 %. De samlede ønsker i provstiet beløb sig til 180 millioner kr. og der er 60 millioner kr. til
uddeling.
Der er møde i provstiudvalget den 4. april.
Menighedsplejen: Der var møde i menighedsplejen den 15. marts, hvor regnskabet blev godkendt.
Det skal ligeledes godkendes til årsmødet den 8. april.
Lille udflugt går i år til det jødiske museum og den store udflugt går til Hempel glassamling på
Anneberg.
Børnehaven: Børnehaven fylder 70 år til september. Henrik har fundet en masse materiale om
børnehaven i kælderen, som kunne være med til at danne grundlag for en lille udstilling om
børnehaven gennem de mange år.
Ad.10. Evt. Merete Westergaard nævner, at det ved konfirmationen på Mariæ bebudelsesdag blev
noget overvældende med altergang, da vi var så mange mennesker (630 personer).

