
Menighedsrådsmøde                     Den 19. august 2015 

 

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 18. august 2015 kl. 19.00 

i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken 

 

Til stede: Claus Oldenburg, Erik Norman Svendsen, Merete Westergaard, Peter Lütken, Vibeke 

Rasmussen, Helle Bonnesen, Gustav Grüner, Christel Buchter, Kirsten Tingleff, Niels Blomgren-

Hansen, Jan Nissen og Sahra Lindeberg (sekretær). 

Afbud fra: Hans Westenholz, Klaus Frederiksen, Susanne Heering, Martin Klintholm og Peter 

Bartholin.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af sidste møde den 21. maj 2015 

3. Orientering ved formanden  

4. Kvartalsrapport for 2. kvartal fra Garnisons kirke og kirkegård (bilag 52) 

5.                   Regnskab for Kirkebio (bilag 53) 

6.                   Kulturnat den 9. oktober, hvem kan hjælpe? 

7.                   Orientering om nyindretning af mandskabsbygning på kirkegården (Bilag 54) 

8.                   Nyt fra: 

                      -     Sognepræsten 

-     Kirkeværgen 

-     Kasserer/Regnskabsfører   

-     Kirkegården 

-     Kontaktperson 

-     Provstiudvalget 

-     Børnehaven 

-     Menighedsplejen 

9. Eventuelt 

 

 

Ad 1. Dagsorden blev godkendt 

Ad 2. Godkendt med bemærkning under punkt 9/kontaktperson: Den anvendte  

                      forkortelse VUC skal rettes til VEU. 

Ad 3. Formanden orienterer rådet om, at da Klaus Frederiksen i juli fyldte 60, forærede  

                      rådet ham et  kobberstik. Da Klaus Frederiksen ikke kunne være til stede i dag grundet  

                      møde i det nordjyske, har han bedt mig overbringe en stor tak for hilsen og gave. 

                      Klaus Frederiksen har også bedt formanden orientere rådet om, at kirkegårdskontoret 

                      har påtaget sig at føre regnskab for endnu en kirke, Taksigelseskirken. Dette er  

                      foreløbigt for et år. Han har hermed ansvar som regnskabsfører for 8 kirker i provstiet. 

                      Reparation af flyglet i kirken pågår. Indmaden bliver fornyet, men hjulene vil  

                      alligevel ikke blive skiftet, da man mener at kunne fastslå, at det ikke var dem, som  

                      havde forårsaget ridser i gulvet.  

                      Angående ”Himmelske dage” vil Garnisonskirken bidrage med et til to koncerter samt 

                      have åben kirke i de pågældende dage, maj 2016. 

                      Der er kommet nye kirketællinger ud: Tallene ser fine ud for Garnisonskirkens  

                      vedkommende. 

                      Nyt regulativ for korsangere er under udarbejdelse og vil senere blive forelagt rådet. 



                      Holmens/Østerbro Provstiudvalg har Budgetlægningsmøde den 26. aug. kl. 17.00 i  

                      provstikontoret Nyhavn 22, og alle er velkomne.   

                                    

                       

Ad. 4.           Kassereren gennemgår kvartalsrapporten for rådet. Vi har en god økonomi og der er 

orden på det hele. Menighedsrådet godkender kvartalsrapporten. 

                                            
Ad. 5. Formanden beretter om ny sæson i kirkebio og fremlægger Kirkebios regnskab for  

                      2014, som godkendes af menighedsrådet.  

                       

Ad. 6. Peter Lütken, Christel Buchter, Kirsten Tingleff og Formanden selv melder sig som  

                      hjælpere på Kulturnatten. Helle Bonnesen og Niels Blomgren vil muligvis også stille  

                      op. 

Ad. 7. Gustav Grüner orienterer rådet om et forslag til nyindretning af mandskabsbygningen 

                      på kirkegården, således at dameomklædningsrummet kan blive udvidet og beder om  

                      rådets godkendelse til på det foreliggende grundlag at måtte indhente tilbud.  

                      Menighedsrådet godkender skitser for fortsat projektering og  

                      prisindhentning. 

 

Ad. 8.            Sognepræsten: Kirkebladet er færdigt og omdelt.  

                      Næste nummer af Herrens Mark, som denne gang har emnet den frie vilje og 

                      manglen på samme, er også ved at være færdigt, udkommer ca. nov. Claus Oldenburg  

                      orienterer rådet nærmere om de enkelte artiklers forfattere og emner. Trykkes denne  

                      gang i 2.500 eksemplarer og budgettet skulle holde. 

                      Kirkeværgen: Orienterer rådet om afsluttede og igangværende projekter i kirken og  

                      på kirkegården.  (Se vedlagte papir for yderligere information). 

                      Kasserer/regnskabsfører: Intet yderligere. 

                      Kirkegården: Intet yderligere. 

                      Kontaktperson: Der er truffet aftale med VEU om møde angående muligheder for  

                      efteruddannelse af medarbejderne.  

                      Der skal være medarbejdermøde i september.  

                      Provstiudvalget:  NBH refererede fra PU-mødet d. 12. august. Der har været en del  

                      ansøgninger om ekstrabevillinger til dækning af større, uforudsete og uopsættelige  

                      anlægsarbejder, bla. til istandsættelse af kampenilen ved Sionskirken. Provstiudvalget  

                      sendte for noget tid tilbage et brev til Kirkeministeriet angående muligheden for at 

                      kunne henvende til ny tilflyttede folkekirkemedlemmer for at byde dem velkommen i  

                      sognet. Svaret var, at ministeriet ville se nærmere på sagen. Der er i mellemtiden  

                      kommet ny Kirkeminister. Provsten vil tage sagen op med ministeren på et møde i den  

                     nærmeste fremtid, og vi håber på en positiv reaktion. 

                     NBH refererede endvidere fra mødet i Budgetudvalget for provstierne i Københavns  

                     Kommune. Provstiernes driftsbudgetter for 2016 er fremskrevet med 1,1 pct.  

                     Provstiernes ønsker om anlægsmidler overstiger som vanlig de til rådighed stående  

                     midler. Anlægsrammen for 2016 (og de kommende år) er beskeden, bl.a. fordi der skal  

                     afsættes midler til nye kirker. Efter tre nedskæringsrunder er det lykkes at få budgettet   

                     til at falde på plads, godt hjulpet af, at det statsgaranterede kirkelige  

                     skatteudskrivningsgrundlag for Københavns Kommune er steget en del mere end 

                     forventet. 

                       



                      Børnehaven: Claus Oldenburg orienterer menighedsrådet om en personalesag i  

                      børnehaven. Rådet tager dette til efterretning.  

                      Menighedsplejen: Menighedsrådet har overtaget nogle økonomiske forpligtelser fra  

                      menighedsplejen og den vil derfor fremover have lidt flere midler til vores rådighed. 

                      Man påtænker at tildele et beløb til Tværkulturelt Center, som sidste år sendte en 

                      uopfordret ansøgning om tildeling. 

                      Udflugten til Sorø i foråret var en stor succes.  

                      Den Sorte Grydes ude-spisningsprojekt i Ørstedsparken i juli måned er højt  

                      påskønnet af brugerne (ca. 2.000 portioner mad). Det er det eneste sted i København,  

                      hvor man bespiser hjemløse om sommeren. 

 

Ad.9.            Evt.  Intet at bemærke.  

                      

                     Næste møde er den 24. nov.     
 

                                Mødet slut kl. 21:00 

Referent Sahra 


