
Menighedsrådsmøde                     Den 25. marts 2015 

 

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 

i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken 

 

Til stede: Claus Oldenburg, Merete Westergaard, Peter Lütken, Susanne Heering, Martin R. 

Klintholm, Helle Bonnesen, Gustav Grüner, Klaus Frederiksen, Christel Buchter, Niels Blomgren-

Hansen, Vibeke Rasmussen, Kirsten Tingleff, Hans Westenholz, Jan Nissen  

og Sahra Lindeberg (sekretær). 

Afbud fra: Erik Norman Svendsen og Peter Bartholin.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af sidste møde den 25. nov. 2015 

3. Orientering ved formanden  

4. Forelæggelse af årsregnskab for kirke og kirkegård (bilag 44, 44a og 45)  

5. Forelæggelse af årsregnskab 2014 for Musikfonden (bilag 46) 

6. Oplæg fra Claus Oldenburg om Herrens Mark nr. 9 (Bilag 47) 

7. Kirkehøjskolen for efteråret 2015 (Bilag 48)   

8. Provstesyn den 10. april  

9. Nyt fra:   

 -     Sognepræsten 

-     Kirkeværgen 

-     Kasserer/regnskabsfører   

-     Kirkegård 

-     Kontaktperson 

-     Provstiudvalget 

-     Menighedsplejen 

10. Eventuelt 

 

Ad 1. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af fortroligt punkt efter punkt 8. 

Ad 2. Referat fra sidste møde den 25. nov. 2014 blev godkendt. 

Ad 3. Formand Merete Westergaard oplæser takkekort til menighedsrådet fra Provst Ejgil 

                      Bank Olesen i anledning af hans 60 års fødselsdag. 

                      Orientering om ”Himmelske dage”, som vil finde sted mellem den 6. og den 8. maj  

                      2016. Der vil blive afholdt møde om arrangementet den 21. april. Ved deltagelse i 

 mødet beder man om, at man tilmelder sig senest den 10. april. Niels Blomgren-

Hansen supplerede med at referere fra drøftelse i Budgetudvalget for Provstierne i 

Københavns Kommune om økonomien i arrangementet og det forudsatte tilskud fra 

provstierne. Der er lagt op til et meget omfattende og tilsvarende dyrt arrangement. 

                      Ved indsamlingen den 8. marts til fordel for Folkekirkens Nødhjælp blev der  

                      indsamlet 15.793 kr., det flotteste resultat til dato. 

                      Vi har fået istandsat to messehagler, den hvide og den grønne. 

                      Årsberetningen fra ”Den Sorte Gryde” er blevet omdelt. Formand Merete  

                      Westergaard roser projektet og den fine indsats, som ydes med flere nye tiltag. 

                      Kordegnene skal på kursus på Nyborg Strand den 4. maj. Anita Møhlenberg  

                      vikarierer, medens de er væk. 

                     Dansk/Svensk kulturfond vil i forbindelse med prisoverrækkelse til skuespiller Stina  



                     Ekblad afholde et oplæsningsarrangement i Garnisonskirken om eftermiddagen den 5.  

                     oktober.  

  

Ad. 4. Niels Blomgren forelagde årsregnskabet 2014 og FUs indstilling om hensættelser til 

fremtidige anlægsarbejder for menighedsrådet. MR afstår fra at søge anlægsmidler i 

provstiet i 2016. Regnskab og indstilling om hensættelser til fremtidige 

anlægsarbejder godkendtes enstemmigt.  

 Ad. 5 Årsregnskabet af 2014 for Musikfonden blev fremlagt menighedsrådet. Der er et lille 

                      underskud, men indtil videre fortsættes der efter samme model. 

Ad. 6 Sognepræst Claus Oldenburg orienterer om det kommende Herrens Mark, som bliver  

                      nr. 9. Temaet er ’Viljens frihed eller mangel på frihed’. 

Ad. 7 Sognepræst Claus Oldenburg fortæller, at Kirkehøjskolen for efteråret 2015 stort set er  

                      fastlagt. Temaet er forskellige traditioner for læsning af hellige skrifter. 

Ad. 8 Sognepræsten: 

Der ses på Kollektmidlerne til ”Støtte til soldater og pårørende.”  

Børnehaven: Helle Bonnesen fortæller, at der er et overskud i børnehaven og at  

man derfor har besluttet, at bruge nogle af midlerne på en udflugt til Knuthenborg  

Safaripark, til arbejdstøj og lidt mere bemanding. 

Til menighedsrådets orientering meddeles det, at der ved juletid var 50 børn på  

venteliste.  

Kirkens værge: 

                      Kirkeværgen orienterer om afsluttede og igangværende projekter ved kirken,  

                      børnehaven og kirkegården. Desuden bliver menighedsrådet sat ind i den tekniske  

                     overvågning af kirkens bygninger, som vil blive foretaget på grund af metrobyggeriet.  

                     (Emner og gennemgang vedlægges referatet).                       

                     Kasserer/regnskabsfører: 

                     Se punkt 4. 

                     Kirkegård:  
                     Kirkegården går sin vante gang. 

                     Kontaktpersonen:  
                     Peter Lütken har gennemgået alle registreringer af inventar, således at alt er klar til det  

                     kommende provstesyn.  

                     Der forligger nu en instruks for, hvornår kandelabrene skal benyttes.  

                     I nær fremtid vil der blive foretaget arbejdspladsvurdering og medarbejdersamtaler.   

                     Provstiudvalget:  
Niels Blomgren orienterer om de indledende drøftelser om anlægsramme 2016 i 

Provstitudvalget og Budgetudvalget for Provstierne i Københavns kommune. Det 

vedtoges at fastholde udskrivningsprocenten på 0,8. Som følge af tidligere afgivne 

tilsagn og hensættelse til kirkebyggeri i Sydhavn bliver rammen for nye ordinære 

anlægsarbejder væsentlig mindre end i de foregående år. Ønskerne fra provstierne  

overstiger langt de foreliggende midler, og provstierne er blevet pålagt at fremsende 

ny, hårdt prioriteret liste over ønsker til anlægsramme 2016- 

                     Menighedsplejen 

                     Vibeke Rasmussen orienterer om arbejdet i Menighedsplejen og fortæller, at der er 

                     regnskabsmøde på torsdag den 26. marts. Det anbefales menighedsrådet at læse det  

                     uddelte papir om ”Den Sorte Gryde.”   

                     Besøgstjenesten er skrumpet lidt ind, men eksisterer stadig på lavt blus.  

 



                    Næste ordinære møde er torsdag den 21. maj kl. 19 (spisning fra kl. 18) 

 

 

 

 

Referent Sahra 


