
Menighedsrådsmøde 
 

 

 

Fredag den 24. november 2017 

 

 

 

 

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 23. november 2017 kl. 19.00 i menighedssalen, 

Garnisonskirken 

 

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

Blomgren-Hansen, Helle Bonnesen, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Jan Pehrsson, Klaus 

Frederiksen, Hans Westenholz, Jan Nissen og Sahra Lindeberg (ref.) 

Afbud fra: Susanne Heering og Gustav Grüner 

Udeblevet: Martin Klintholm 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referater af sidste møde den 24. august 2017 og 1. oktober 2017 

3. Orientering ved formanden  

4.                   Kvartalsrapport for 3. kvartal for Garnisons kirke og kirkegård (bilag 20) 

5.                   Regnskab for Kirkebio, udskudt fra sidste møde (bilag 21) 

6.                   Tillæg til regnskabsinstruks (bilag 22) 

7.                   Tavler i kirken (bilag 23a – 23b) 

8.                   Orientering om Musikfonden (bilag 24a) 

                      Indkøb af klaver (bilag 24b) 

9.                   Kollektlisten forelægges  

10.                 Fastsættelse af gudstjeneste juleaften 

11.  Konstituering: 

                      Valg af Formand (Modtager ikke genvalg) 

                      Valg af Næstformand 

                      Valg af Kontaktperson 

                      Valg af Kasserer 

                      Valg af tegningsberettigede 

12.                 Nedsættelse af udvalg: 

                      Forretningsudvalg/kirkegårdsudvalg 

                      Aktivitetsudvalg 

                      Valgbestyrelse (Er nedsat) 

                      Valg af Børnehavens bestyrelse (gælder for endnu et år) 

13.                 Nyt fra:   

 -     Sognepræsten 

-     Kirkeværgen 

-     Kontaktperson   

-     Kassereren 

-     Regnskabsfører/kirkegård 



-     Provstiudvalget 

-     Menighedsplejen 

-     Børnehaven 

 

14. Eventuelt 

 

15.                 Forårets møder:  22. marts og 16. maj 2018 

 

 

 

Ad. 1.          Dagsorden blev godkendt. 

 

Ad. 2.          Referat fra begge møder blev godkendt. 

 

Ad. 3.          Formanden oplæser takkekort til menighedsrådet for opmærksomhed i forbindelse med   

                    tidligere præst ved kirken Børge Helleskovs begravelse.  

                    Der har været landemode og det forløb godt med flere gode indlæg. 

                    Antallet af gæster i Garnisonskirken under Kulturnatten slog rekord i år. Der blev talt  

                    747 besøgende. 

                    Meddelelse fra Kirkeministeriet om omklassificering af Kordegn Kim Frisenette.  

                    Organist Hans Westenholz ansøger om tilladelse til en evt. overførsel af 1 resterende  

                    ferieuge til næste ferieår.  

 

Ad. 4.         Kasserenen gennemgår Kvartalsrapport for 3. kvartal for Garnisons kirke og kirkegård  

                   for menighedsrådet. Menighedsrådet godkender Kvartalsrapporten. 

 

 

Ad. 5.        Regnskabet for Kirkebio fremlægges og menighedsrådet godkender det. 

 

Ad. 6.        Kirketjener Søren Bjerregaard skal have beføjelse til at underskrive regninger og der er  

                  således blevet udarbejdet et tillæg til regnskabsinstruksen. Menighedsrådet godkender. 

 

Ad. 7.       Peter Lütken omdeler illustration af præste- og organisttavler til kirken. Menighedsrådet  

                 stiller sig positivt overfor projektet og vil i den kommende tid tage stilling til den  

                 nøjagtige udførelse. Peter Lütken vil undersøge, hvorvidt det er muligt og  

                 hensigtsmæssigt, at opføre navnene på både sognepræster, kapellaner og kaldskapellaner  

                 på tavlerne.  

 

Ad. 8.      Musikfonden er blevet afviklet og de resterende midler vil i fondens ånd blive brugt til  

                indkøb af klaver som udlånes til brug på Nybodergården.( klaveret er vores ejendom). Det  

                har længe været et ønske at udskifte det gamle klaver, som bl.a. bruges ved 

                gudstjenesterne på plejehjemmet. 

                På baggrund af en henvendelse fra Ivan Bremen Hauge anbefaler Hans Westenholz, at  

                Garnisonskirken støtter Ønskefonden ved at lade en koncert blive opført i  

                Garnisonskirken uden beregning. 

 

Ad. 9.     Den nye kollektliste for kirkeåret 2017/2018 omdeles til besigtigelse. Det besluttes, at  

               sidste søndag i november reserveres til indsamling til Kirkens Korshær, da man den dag  



               samler ind til formålet over hele landet. Kollektlisten godkendes. 

               Den 11. marts er der landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp og igen i år deltager  

               Garnisonskirken. 

 

Ad. 10.  I år falder juleaften på 4. søndag i advent. Menighedsrådet sanktionerer, at 4. søndag i  

              advent afholdes som en julegudstjeneste kl. 16. 

 

Ad. 11.  Konstituering: 

 

              Helle Bonnesen valgt som formand. 

              Niels Blomgren-Hansen valgt som næstformand 

              Peter Lütken valgt som kontaktperson 

              Niels Blomgren-Hansen valgt som kasserer 

              Helle Bonnesen og Niels Blomgren-Hansen valgt som tegningsberettigede 

              Gustav Grüner valgt som kirkeværge 

               

Ad. 12.  Nedsættelse af udvalg: 

               

              Forretningsudvalg/Kirkegårdsudvalg: Helle Bonnesen, Peter Lütken, Niels Blomgren- 

              Hansen, Gustav Grüner, Claus Oldenburg, Klaus Frederiksen og Hans Westenholz   

 

              Aktivitetsudvalget: Hans Westenholz, Claus Oldenburg, Merete Westergaard, Christel  

              Buchter, Vibeke Hougaard, Anita Møhlenberg, Jan Pehrsson, Else Hviid 

 

              Valgbestyrelsen: Peter Lütken, Vibeke Hougaard og Susanne Heering 

 

              Børnehaven: Claus Oldenburg, Helle Bonnesen og Susanne Heering (suppleant) 

 

Ad. 13.  Sognepræsten: Kirkefolderen er omdelt. Herrens Mark ligger klar i kirken. 

 

             Kirkeværgen: På vegne af kirkeværgen oplæser formanden gennemgang af afsluttede,  

             igangværende og forestående projekter i kirke og på kirkegård. Der er blevet afholdt  

             kirkesyn. Der er blevet indkøbt ny hjertestarter, da den anden var blevet stjålet.  

             Præsteboligens el-tavle er blevet udskiftet. 

             Kirkens orgel er under reparation. 

 

             Kontaktperson: Der er blevet afholdt medarbejdermøde. 

             Vi har modtaget portrættet af Johann Chemnitz fra Berleburg. Maleriet er blevet hængt op i  

             præsteværelset. En konservator har set på portrættet og givet et tilbud på at en rensning af   

             det. Menighedsrådet beslutter, at få foretaget afrensningen af portrættet. 

             Peter Lütken arbejder på ny violet messehagel. 

              

             Kassereren: Intet 

 

             Regnskabsfører/Kirkegård: Der er blevet ansat en IGU-elev (Syrer) på kirkegården, og  

             det går rigtig fint. 

             Der er også blevet ansat en ny kontordame pr. 20/11 

 



             Provstiudvalget: Provstiudvalget har konstitueret sig igen. Der er 8 læge medlemmer, 5 fra  

             Holmes provsti og 3 fra Østerbro provsti.  

             Niels Blomgren-Hansen er blevet suppleant for Ole Pagels i Stiftsrådet. 

             Budgetudvalget har også konstitueret sig. 

             Niels Blomgren-Hansen orienterer fra begge møder. 

 

             Menighedsplejen: Menighedsplejen har haft sit årlige uddelingsmøde, hvor det blev  

             besluttet at give bibelselskabet 1000 kr., Frelsens Hær 5000 kr., Hugs and Food/Den Sorte  

             Gryde 20.000 kr. og julehjælp 1500 kr.  

             Lille udflugt går i år til det jødiske museum og den store udflugt til Anneberg i Odsherred. 

 

             Børnehaven: Det går udmærket, fortæller Claus Oldenburg. Kommunen har sat taksterne  

             10 % ned for de store børn. Det vil blive taget op i bestyrelsen. 

 

Ad. 14. Hans Westenholz foreslår evt. belysning af kirken i mørketiden.  

 

Ad. 15. Forårets møder: 22. marts og 16. maj 2018. 

              

 

              

Møde slut 22.20 

 

             

 

 

 

 

  

  


