Menighedsrådsmøde

Fredag den 8. november 2019

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 7. november 2019 kl. 19.00 i menighedssalen,
Garnisonskirken
Til stede: Jacob Ørsted, Erik Norman Svendsen, Helle Bonnesen, Susanne Heering, Merete
Westergaard, Peter Lütken, Niels Blomgren-Hansen, Vibeke Hougaard, Gustav Grüner, Christel
Buchter, Jan Pehrsson, Klaus Frederiksen, Hans Westenholz, Filip Juhl og Sahra Lindeberg (ref.)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referater af sidste møde den 29. august 2019
Orientering ved formanden
Kvartalsrapport for 3. kvartal for Garnisons kirke og kirkegård (bilag 8 og 9)
Revisionsprotokollat (bilag 10 + 11)
Kollektlisten forelægges
Konstituering:
Valg af Formand
Valg af Næstformand
Valg af Kontaktperson
Valg af Kasserer
Valg af tegningsberettigede
Nedsættelse af udvalg:
Forretningsudvalg/kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Valgbestyrelse (Er nedsat)
Valg af Børnehavens bestyrelse (gælder for endnu et år)
Genforening jubilæum 2020
Ekstraordinært menighedsrådsmøde: Input til mødet den 28. nov. angående liturgi,
kirkeliv, m.m.
Nyt fra:
- Sognepræsten
- Kirkeværgen
- Kontaktperson
- Kassereren
- Regnskabsfører/kirkegård
- Provstiudvalget
- Menighedsplejen
- Børnehaven

12.

Eventuelt

12.

Forårets møder: Tirsdag den 10. marts. Dato for maj-møde følger senere.

Ad. 1.

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 4b: Bilag til regnskabsinstruks og
punkt 13a: Personalepunkt (lukket punkt).

Ad. 2.

Referat fra mødet den 29. august blev godkendt med tilføjelse under punkt Ad. 11:
Merete Westergaard gjorde opmærksom på fremsendte materiale fra provsten til præst
og menighedsråd om kommende drøftelser om liturgi.

Ad. 3.

Formanden oplæser takkekort til menighedsrådet fra Jan Pehrsson for
opmærksomheden ved hans fødselsdag.
Vi er blevet tilbudt en gave fra et sognebarn. Det er en 120 cm. lang og 55 cm. høj
Kristusfigur. Helle Bonnesen rundsender billede af figuren.
Formanden fortæller, at det er blevet besluttet at udbrede 1. søndag i adventarrangementet til hele menigheden. De som ikke har deres jævnlige gang i kirken, vil
blive kontaktet, således at ingen vil føle sig glemt. Rådet er bekendt med, at det er en
afvigelse fra tidligere praksis. Det er i første omgang et forsøg og herefter kan
menighedsrådet drøfte inden næste advent, om det viser sig at være en god ide.

Ad. 4.

Niels Blomgren-Hansen gennemgår Kvartalsrapport for 3. kvartal for Garnisons kirke
og kirkegård for menighedsrådet. Det ser fornuftigt.
Menighedsrådet godkender Kvartalsrapport 01-01-2019 til 30-09-2019.

Ad. 4a.

Bilag til regnskabsinstruks blev fremlagt og godkendt for menighedsrådet.

Ad. 5.

Revisionsprotokollatet gennemgås af kassereren og menighedsrådet godkender hidtidig
praksis.

Ad. 6.

Kollektlisten for kirkeåret 2019/2020 forelægges rådet og den godkendes, dog med
ønske om at indføje ”Hugs and Food” på flere af de frie søndage.

Ad. 7.

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

Ad. 8.

Nedsættelse af udvalg:
Forretningsudvalg/Kirkegårdsudvalg: Helle Bonnesen, Jacob Ørsted, Peter Lütken, Niels
Blomgren-Hansen, Gustav Grüner, Klaus Frederiksen og Hans Westenholz.

Aktivitetsudvalget: Åbent udvalg. Hans Westenholz, Jacob Ørsted, Peter Lütken, Merete
Westergaard, Christel Buchter, Vibeke Hougaard, Jan Pehrsson, og Else Hviid.
Valgbestyrelsen er nedsat: Peter Lütken, Vibeke Hougaard og Susanne Heering
Børnehaven: Jan Pehrsson og Jacob Ørsted.
Ad. 9.

Jacob Ørsted appellerer til, at vi her i kirken markerer jubilæet for genforeningen 2020. Det
er der positiv opbakning til i rådet. Hvordan det skal markeres vil blive taget op i
aktivitetsudvalget.

Ad. 10. Ved det ekstraordinære menighedsrådsmøde den 28. november foreslår Jacob Ørsted, at vi
taler om, i hvilken retning vi vil hen med kirken og derefter ser nærmere på højmessens
form.
Ad. 11. Sognepræsten: Jacob Ørsted nævner, at det har været en god start som sognepræst i
Garnisonskirken. Vi har haft Alle Helgen med oplæsning af navne i kirken, hvilket var en
succes. Programmet for kirkehøjskolen er også ved at være på plads.
Kirkeværgen: Gustav Grüner gennemgår afsluttede, igangværende og forestående
projekter i kirke og på kirkegård. Der er blevet udarbejdet en kontrakt for lån af kirkens
faciliteter. Vi har haft provstesyn den 4. oktober.
Kontaktperson: Giveren af portrættet i præsteværelset har været på besøg og beset
portrættets nye plads. Portrættet af Claus Oldenburg er ligeledes hængt op og der er endog
indkøbt ramme til det næste præsteportræt.
Der er blevet afholdt medarbejdermøde den 19. september.
Kassereren: Intet
Regnskabsfører/Kirkegård: Intet
Provstiudvalget: Der har vist sig at være lidt bedre økonomi. Christianskirkens tårn skal
restaureres, hvilket er meget kostbart.
Menighedsplejen: Der vil blive afholdt uddelingsmøde i Menighedsplejen den 21.
november. Jacob Ørsted indtræder som formand.
Christel Buchter beretter fra Nyboder gården. Jette Jensen har spurgt hvornår og hvor
mange menighedsrådsmedlemmer, som ønsker at besøge plejehjemmet. Christel Buchter vil
høre på en dato for de 6 personer, som gerne vil deltage.
Børnehaven: Jan Pehrsson fortæller, at der er startet flere vuggestuebørn end
børnehavebørn i børnehaven, hvilket kræver noget ekstra af personalet. Der har været
langtidssygdom blandt personalet, men ellers forløber alt, som det skal. Der foregår mange
aktiviteter. Bl.a. er der lanternefest fredag den 8. november.
Ad. 12. FU vil undersøge muligheden for MobilePay. Hans Westenholz gør opmærksom på, at
”Ønskekoncerten” den 17. november er aflyst.

Ad. 13. Forårets møder: Tirsdag den 10. marts. Dato for maj-mødet følger senere.
Ad. 13.a Lukket møde

Møde slut 21:50

