
Menighedsrådsmøde                     Den 17. maj 2018 

 

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 16. maj 2018 kl. 19.00 

i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken 

 

Til stede: Claus Oldenburg, Erik Norman Svendsen, Helle Bonnesen, Susanne Heering, Christel 

Buchter, Merete Westergaard, Niels Blomgren-Hansen, Peter Lütken, Gustav Grüner, Klaus 

Frederiksen, Vibeke Hougaard, Jan Persson, Hans Westenholz, Martin Klintholm, Filip Juhl og 

Sahra Lindeberg (sekretær). 

   

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat af sidste møde den 21. marts 2018 

3. Orientering ved Formanden  

4. Kvartalsrapport for Garnisons Kirke og Kirkegård (bilag 5 eftersendes) 

5. Årsbudget 2019 (bilag 6) 

6. Ny messehagel. Studiegruppen fremlægger indtryk fra rundturen.   

7. Kirkesyn onsdag den 19. sept. kl. 9.30 (Mødested kirkegården) 

8.                   Mødedatoer i efteråret 2018: Vil blive meddelt på mødet.  

9.                   Personalekonsulent i provstiet (bilag 7 omdeles) 

 

10. Nyt fra:   

 -     Sognepræsten 

-     Kirkeværgen 

-     Kasserer/regnskabsfører   

-     Kirkegård 

-     Kontaktperson 

-     Provstiudvalget 

-     Menighedsplejen 

-     Børnehaven 

 

11. Eventuelt 

 

Ad 1. Dagsorden blev godkendt. 

Ad 2. Referat fra sidste møde den 21. marts 2018 blev godkendt. 

Ad 3. Formand Helle Bonnesen indleder med at oplæse takkekort fra Eva Meile for  

                      deltagelse ved hendes mand Preben Meiles begravelse.  

                      Herefter rundsendes udkast til projekt, hvor kunstneren Kenn André Stilling vil trykke  

                      salmen ”Sorrig og glæde” på vejbanen udenfor kirken. FU er positive stemt, men vil  

                      tage fat i kunstneren omkring et par betænkeligheder. 

                      Sognepræst Claus Oldenburg beretter fra sit møde med biskoppen.                                        

Ad. 4. Den nye kvartalsrapport forligger endnu ikke på grund af nyt regnskabssystem og må  

                      derfor udskydes til næste møde i august. 

 Ad. 5.           Kassereren gennemgår det foreløbige Årsbudget 2019 for rådet. Bortset fra nogle  

                      enkelte poster ligner budgettet de foregående års budgetter.  

                     ”Garnisons Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 21289310, Budget 2019” blev godkendt af  

                      menighedsrådet.  



 Ad. 6. Studiegruppen bestående af Peter Lütken, Peter Søndergaard fra menigheden, Susanne  

                      Heering og Helle Bonnesen, fremlægger indtryk fra besøg i københavnske kirker for  

                      at besigtige messehagler. Der er enighed i rådet om, at man ikke ønsker en hel serie af  

                      messehageler, men alene en ny lilla messehagel, som der er behov for nu, da den er  

                      for slidt til at blive repareret. FU går videre med opgaven. 

Ad. 7.            Der afholdes kirkesyn onsdag den 19. september kl. 9.30. Man mødes på kirkegården.  

                     Tilmelding ved næste møde. 

Ad. 8.           Mødedatoerne for efteråret 2018 blev vedtaget til tirsdag den 28. august og torsdag  

                     den 8. november. Tirsdag den 9. oktober vil der muligvis blive afholdt et kort møde kl.  

                     17. 

Ad.9             Niels Blomgreen Hansen fortæller, at provstiudvalget foreslår, at man ansætter en  

                     personale-medarbejder til at betjene sognene, da personalelovgivningen bliver mere og  

                     mere kompliceret. Man ønsker hermed at styrke sognene ved at ansætte en ekspert på  

                     området, som sognene frivilligt kan trække på. Tanken er, at personalekonsulenten vil  

                     få kontor på Garnisons kirkegård, hvor der er plads. Niels Blomgreen Hansen  

                     orienterer rådet om ansættelsesmodellen og økonomien for en sådan. Menighedsrådet  

                     tilslutter sig ideen. 

Ad. 10. Sognepræsten: 

Claus Oldenburg fortæller, at den nye kirkefolder er udkommet.   

                      Kirkens værge: 

                      Gustav Grüner orienterer rådet om afsluttede, igangværende og afsluttede projekter 

                      ved kirke og kirkegård. Kirkemuren mod Store Standstræde er blevet udbedret. Vi har  

                      fået nyt køleskab i ”baglokalet” til brug ved større arrangementer. Stenhuggeren går  

                      nu i gang med granitsoklen under gitteret ud til Sct. Annæ Plads. Kopimaskinen står  

                      for at skulle udskiftes, men vi håber den kan holde en 3-4 måneder endnu, så vi kan  

                      købe en ny samtidig med kirkegården og hermed opnå rabat. Den 30. maj er det  

                      lykkedes at få indkaldt alle medarbejdere til hjertestarterkursus. Præsteboligen skal  

                      istandsættes til den nye præst og der skal derfor lægges en plan for behov og  

                      udførelse.  

                      Udbygningen af administrationsbygningen på kirkegården skulle gerne være    

                      gennemført den 14. september. 

                      Kontaktperson: 

Peter Lütken fortæller rådet, at der er blevet gennemført MUS-samtaler med 

medarbejderne. Der er fundet nye vikarer for kordegnen til at vikariere i kirken. 

Peter Lütken nævner desuden, at Søren Bjerregaard har udfærdiget detaljeret 

stillingsbeskrivelse til brug for vikarer. 

Kasserer: 

                      Intet at tilføje. 

                      Regnskabsfører/Kirkegård:    

                      Intet at tilføje.   

                      Provstiudvalget:  

                      Niels Blomgren Hansen fortæller om principielle overvejelser over provstiudvalgets  

                      svære arbejde med udgangspunkt i en case.  

                      Menighedsplejen: 

                      Vibeke Hougaard beretter, at menighedsplejens regnskab blev godkendt ved  

                      årsmødet den 12. april. Desuden orienterer hun rådet om, at hun er gået bort fra ideen  

                      om at sætte menighedsplejens midler i en investeringsforening. Lille udflugt til det  

                      jødiske museum var en succes. 30. maj går Stor udflugt til Hempels glasmuseum på  



                      Anneberg. 

                      Vibeke Haugaard fortæller om det store arbejde og engagement, som ”Hugs and  

                      Food” gør for hjemløse i København. Menighedsrådet vil planlægge et besøg, hvor  

                      personalet kan fortælle om projektet. Det kunne eventuelt blive i forbindelse med  

                      næste forårs Lille udflugt. 

                      Børnehaven: 

                      Claus Oldenburg fortæller, at det går udmærket i børnehaven. Den 7. september fylder  

                      børnehaven 70 år. Der bliver reception og en lille udstilling for at fejre det.  

                      Menighedsrådet vil blive inviteret.                     

      Ad.  11.  Præstetavlerne er nu igangsat, kan Peter Lütken fortælle.  

                       

 

                  

                     Mødet slut 21.45 


