
Menighedsrådsmøde                     Den 30. august 2019 

 

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 29. august 2019 kl. 19.00 

i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken 

 

Til stede: Claus Oldenburg, Helle Bonnesen, Niels Blomgren-Hansen, Merete Westergaard, Peter 

Lütken, Vibeke Hougaard, Gustav Grüner, Christel Buchter, Hans Westenholz, Jan Pehrsson, 

Martin Klintholm, Klaus Frederiksen og Sahra Lindeberg (sekretær). 

Afbud fra: Erik Norman Svendsen og Susanne Heering.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af sidste møde den 8. maj 2019 

3. Orientering ved formanden  

4. Kvartalsrapport for Garnisons kirke og kirkegård (bilag 5) 

5.                   Godkendelse af budget 2020 (bilag 6)  

6.                   Kulturnat den 11. oktober 2019 

7.                   Orienteringspunkt: Provstesyn 26. sep. 2019 kl. 9.00. Vi mødes ved kirkegårdens 

kontor.  

8.                   Udgivelse af prædikesamling. 

9.                   KirkeBio regnskab (Bilag 7) 

10.                 Nyt fra: 

                      -     Sognepræsten 

-     Kirkeværgen 

-     Kasserer/Regnskabsfører   

-     Kirkegården 

-     Kontaktperson 

-     Provstiudvalget 

-     Menighedsplejen 

-     Børnehaven 

11. Eventuelt 

 

 

Ad.1. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 9a.: Formalia om børnehaven.              

 

Ad.2. Referatet blev godkendt. Det tilføjes dog, at menighedsplejens regnskab blev  

                     godkendt af menighedsrådet. (punkt 6). 

 

Ad.3. Formanden orienterer om indsættelsesgudstjenesten den 15. september. Gudstjenesten  

                      bliver uden skriftemål. Der skal indsættes en lille annonce i Cityavisen og Kristeligt  

                      Dagblad om gudstjenesten.  

                      Martin Klintholm fortæller, at han er flyttet uden for byen og derfor ikke genopstiller  

                      ved næste menighedsrådsvalg. Han takker rådet for den gode tid.  

                      Helle Bonnesen oplæser takkebrev fra Susanne Heering.  

                                                     

Ad.4.             Kassereren gennemgår Kvartalsrapporten for menighedsrådet. 

                      Der synes at være et stort overskud på driften, hvilket skyldes, at vi har fået bevilliget 

ekstra midler til istandsættelse af præsteboligen.  



                      Regnskabet ligner ellers de foregående år. Det ser pænt ud. 

                      Menighedsrådet godkendte kvartalsrapport 01-01-2019 til 30-06-2019. 

                                        

Ad. 5. Niels Blomgren-Hansen fremlægger Årsbudget 2020 for menighedsrådet. Det kan vise  

                      sig ikke at være det endelige budget, men det må vi regne med indtil videre.   

                      ”Garnisons Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 21289310, Budget 2020, Endelig budget  

                      afleveret d. 29-08-2019 10:08” blev godkendt af menighedsrådet. 

                      

Ad. 6. I Garnisonskirken er det igen i år Hans Westenholz og studerende fra DKDM, som  

                      står for musikken på Kulturnatten den 11. oktober 2019 fra kl. 18 - 22. Christel  

                      Buchter, Merete Westergaard, Peter Lütken, Niels Blomgren-Hansen, Jan Pehrsson og  

                      Vibeke Hougaard melder sig som frivillige til aftenen.  

                                          

Ad. 7. Provstesynet flyttes til den 4. oktober kl. 9.00. Man mødes på kirkegården ved  

                      kontoret. Der er tilmelding på kontoret inden den 27. september. 

 

Ad. 8.           Claus Oldenburg fortæller om arbejdet med prædikesamlingens tilblivelse. Den er på  

                     omkring 100 sider. 

                     Menighedsrådet giver FU bemyndigelse til at finde en løsning på udgivelse, som hviler  

                     på Geils fond.  

 

Ad. 9.           Niels Blomgren-Hansen beretter om KirkeBio og gennemgår regnskabet. Der er et lille  

                     underskud, hvilket skyldes lidt øgede lønudgifter. Regnskabet tages til efterretning. 

 

Ad. 9.a.        Ved bestyrelsesmødet i børnehaven indtrådte Jacob Ørsted i børnehavens bestyrelse.  

                     Dette godkendes af menighedsrådet. 

                                

Ad. 10.          Sognepræsten: Claus Oldenburg takker for en vidunderlig afsked samt for vikartiden  

                      her i sommeren.  

                      Den nye folder ligger klar og er udsendt. 

                      Menighedsrådet godkender, at Claus Oldenburg varetager de præstelige aktiviteter  

                      frem til den nye sognepræst indsættes den 15. september på uændrede vilkår. 

                      Kirkeværgen: Orienterer rådet om afsluttede, igangværende og forestående projekter  

                      i kirken, i præsteboligen og på kirkegården.  

                      Arbejdet med istandsættelse af præsteboligen har forløbet godt og den står nu færdig  

                      til den nye præsts indflytning. 

                      Ledningen til lampen på alteret er blevet udskiftet og fastgjort.  

                      Børnehavens bygninger skal udvides, så der skal nu indhentes tilbud. I den  

                      forbindelse skal der udfærdiges en allonge til samarbejdsaftalen med børnehaven. 

                      Kasserer/regnskabsfører: Intet.                    

                      Kirkegården: Der har været tyveri på kirkegården af bronzekæder. 

                      En medarbejder har 40 års jubilæum og der afholde i den anledning frokost den 3.  

                      oktober. Menighedsrådet er velkommen, men bedes melde ankomst mht. indkøb. 

                      Kontaktperson: Præstetavlen er blevet opdateret og ophængt igen.  

                      Fotografiet af Claus Oldenburg er blevet indrammet og ligger klar til at blive hængt  

                      op i præsteværelset.  

                      Der er blevet udarbejdet en aftaleblanket med henblik på koncerter. 

                      Der afholdes medarbejdermøde den 19. september kl. 13. 



                      Provstiudvalget:  Budgetudvalget har afholdt møde og Niels Blomgren-Hansen  

                      refererer fra det for menighedsrådet. Særlig fokus ligger på finansiering af de tre nye  

                      kirkebyggerier.  

                      Provstiudvalget har fået fordelt midler til kirkerne i provstiet.                             

                      Menighedsplejen: Den store udflugt til Gavnø gik rigtig fint.  

                      Claus Oldenburg, som er formand for menighedsplejen, holder op. Den nye  

                      sognepræst forventes at træde ind i hans sted.  

                      Børnehaven: Jacob Ørsted blev udpeget som formand for børnehavens bestyrelse. 

                       

 

                      

                     Næste møde er foreløbigt planlagt til den 7. november kl. 19  

                     (spisning fra kl. 18)     

 

                                Mødet slut kl. 22:00 

Referent Sahra 


