København den 23. november 2016

Menighedsrådsmøde
Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 23. november 2016 kl. 19.00, afholdt i menighedsrådets
mødelokale, Garnisonskirken.
Til stede: Merete Westergaard, Niels Blomgren-Hansen, Claus Oldenburg, Erik Norman-Svendsen
Peter Lütken, Kirsten Tingleff, Susanne Heering, Helle Bonnesen, Vibeke Rasmussen, Christel
Buchter, Jan Pehrsson, Hans Westenholz, Klaus Frederiksen, Jan Nissen og Gustav Grüner
(referent).
Afbud fra: Martin Randrup Klintholm

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af sidste møde, afholdt den 1. september 2016
Referatet blev godkendt
3. Orienteringer ved formanden.
Merete Westergaard orienterede om:
 Den nyanskaffede messehagel.
 Det nyanskaffede bryllupstæppe af helsilke.
 Landemode afholdt i oktober med tema ”Helligånden”
 Herrens Mark nr. 10 med flotte farvefotos.
 Det årlige kirkesyn på kirke, kirkegård og præstebolig.
 Beslutningen om at deltage i Folkekirkens Nødhjælps indsamling den 12. marts
2017. Anita arrangerer indsamlingen for egen kirke.
 Rådet og medarbejdernes tur til Ribe, der blev en stor succes, tilrettelagt på bedste
måde af Erik Norman Svendsen og Helle Bonnesen.
 Organistens 60 års fødselsdag den 26. februar 2017 med kirkekaffe efter højmessen.
 Kulturnatten med orgelspil ved organisten samt Meretes trio i koret, og hvor kirken
havde små 600 besøgende.
4. Kvartalsrapport for 3. kvartal for garnisons kirke og kirkegård (bilag 8)
Kasserer Niels Blomgren-Hansen redegjorde for kvartalsrapporten og dens tilblivelse. Han
konkluderede, at der er god orden i økonomien.
5. Konstituering
Menighedsrådet konstituerede sig som følger:
Formand valgt ved skriftlig afstemning:
Merete Westergaard, enstemmigt valgt med 6
stemmer.

Næstformand valgt ved skriftlig afstemning: Niels Blomgren-Hansen, enstemmigt valgt
med 6 stemmer.
Kontaktperson:
Peter Lütken, enstemmigt valgt
Kasserer:
Niels Blomgren-Hansen, enstemmigt valgt
Tegningsberettigede:
Merete Westergaard og Niels BlomgrenHansen, enstemmigt valgt.
6. Nedsættelse af udvalg:
 Forretningsudvalg (FU) & kirkegårdsudvalg:
Merete Westergaard, Niels Blomgren-Hansen, Peter Lütken, Claus Oldenburg, Hans
Westenholz, Klaus Frederiksen og Gustav Grüner.
 Aktivitetsudvalg:
Claus Oldenburg, Merete Westergaard, Erik Norman Svendsen, Peter Lütken,
Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Else Hviid, Hans Westenholz og Jan Nissen (et
åbent udvalg – alle, der har ideer, kan deltage).
 Valgbestyrelse:
Vibeke Rasmussen, Peter Lütken og Susanne Heering.
 Valg til Børnehavens bestyrelse (2 år):
Claus Oldenburg og Helle Bonnesen. Som suppleant blev valgt: Susanne Heering.
 Musikfonden:
Hans Westenholz, Merete Westergaard og Sven Madsen.
7. Ansøgning fra sognepræsten:
Emnet blev behandlet som en personalesag og medtages ikke i herværende referat.
8. Nyt fra:
Sognepræsten: Claus Oldenburg orienterede rådet om:
 Publikationen Herrens Mark og bemærkede at farvefotos gav et løft.
 Kirkefolderen, der er udsendt – undtagelsesvis uden navne og adresse idet anden
information fik prioritet.
 Udarbejdelsen af årsrapport 2016, der præsenteres på offentligt møde den 5. februar
2017.
 Konfirmandernes aften og nat i kirken den 20. – 21. januar 2017.
 DR transmission af højmessen den 26. marts 2017.
Sognepræsten forelagde rådet Erik Norman Svendsen og hans eget forslag til kollektliste
2016 – 2017 startende 1. søndag i advent. Rådet tiltrådte forslaget.

Kirkeværgen: Gustav Grüner orienterede rådet om afsluttede og igangværende projekter i
kirken og på kirkegården jf. vedhæftede bilag.
Kontaktpersonen: Peter Lütken orienterede om:
 Menighedsrådsvalget, fremsendelse af valgets resultat og rådets konstituering.




Arbejdstilsynets besøg i juli og den mangelfulde administrative opfølgning fra
tilsynets side.
Den nye messehagel og det nye brudetæppe.

Kassereren: Niels Blomgren-Hansen havde ikke supplerende bemærkninger i forhold til sit
indlæg under pkt. 4.
Regnskabsføreren/kirkegårdslederen: Klaus Frederiksen orienterede om, at arbejdet på
kirkegården og på kontoret kører som det skal. Man forudser at være færdig med
granudlægningen 1. søndag i advent.
Provstiudvalget: Niels Blomgren-Hansen orienterede om sine møder i budget- og
provstiudvalg:
 Reformationsjubilæet i 2017, hvor der stadig synes behov for en præcisering af
aktiviteter, aktiviteternes faglige indhold og den påtænkte økonomi.
 Forestående kirkebygningsprojekter i Sydhavnen, Ørestaden og Nordhavnen,
herunder om den udestående økonomiske strategi for projekternes finansiering.
Menighedsplejen: Vibeke Rasmussen orienterede om:
 Det gennemførte uddelingsmøde hvor der bl.a. blev givet penge til ”Den Sorte
Gryde” og kirkens kontor, sidstnævnte til anvendelse ved henvendelser om
julehjælp.
 Udflugter i 2017, hvor den lille tur går til Nyboder Mindestue med efterfølgende
kaffe på Café Oscar og den store til Køge kirke med supplerende kulturelt besøg i
Køge by (afhængig af udstillinger el. lign på tidspunktet).
 Egen udgifter ved deltagelse i den store tur, hvor prisen i 2017 hæves med 50 kr. til
300 kr. for bedre inddækning af de faktiske udgifter. Også rådsmedlemmer og
ansatte betaler fremover fuld pris for turen. Der blev stillet forslag om, at eventuelle
rådsmedlemmers og ansattes udgifter dækkes af ligningsmidler. Rådet godkendte
forslaget.
Børnehaven: Claus Oldenburg orienterede om:
 Børnehavens økonomi, der er tilfredsstillende. Forbrugsudgifterne skal justeres i et
samarbejde mellem menighedsrådet og børnehaven.
 Der har været afholdt valg til børnehavens bestyrelse.
 Børnenes krybespil, der gennemføres 18. og 20. december kl. 15.00. Forberedelserne
går godt. Man vil forsøge at gøre lidt reklame for begivenheden. Helle Bonnesen og
Claus Oldenburg havde nogle ideér.
9. Eventuelt:
Formanden for Musikfonden, Hans Westenholz foreslog til rådets overvejelse, om der kunne
planlægges en ny CD-produktion, f.eks. i forbindelse med orglets 25. års jubilæum i 2020.
Endvidere foreslog han anskaffelse af mindre og lettere podier, således som de bl.a.
forefindes i Trinitatis Kirke. Man konkluderede, at der bør indhentes tilbud herpå.

Sven Madsen har meddelt, at han påregner at fortsætte som hjælp ved de eksterne koncerter
indtil sommer, men derefter må vi tænke på anden afløser.
Formanden motiverede afslutningsvis en stor tak til Kirsten for hendes mangeårige
medlemskab af menighedsrådet og for hendes indsats til gavn for Garnisons Kirke.
10. Rådet noterede sig mødedatoer for foråret 2017 således: Onsdag den 22. marts og tirsdag
den 23. maj 2017.
Mødet sluttede kl. 21.45

Gustav Grüner
referent

