
Menighedsrådsmøde                     Den 11. marts 2020 

 

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 

i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken 

 

Til stede: Jacob Ørsted, Helle Bonnesen, Niels Blomgren-Hansen, Merete Westergaard, Peter 

Lütken, Vibeke Hougaard, Gustav Grüner, Jan Pehrsson, Susanne Heering, Hans Westenholz, 

Klaus Frederiksen og Sahra Lindeberg (sekretær). 

Afbud fra: Christel Buchter og Martin Klintholm.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af sidste møde den 6. februar 2020 

3. Orientering ved formanden  

4. Forelæggelse af årsregnskab 2019 for kirke og kirkegård (bilag 1) 

5.                   Menighedsrådsvalg 2020. Orientering ved Vibeke Hougaard og Peter Lütken 

6.                   Afskedsreception den 5. april 

7.                   Bogudgivelse ved Claus Oldenburg 

8.                   Beslutning om nye tiltag ved gudstjenesten, herunder ny indgangsbøn 

9.                   Takster Garnisons kirkegård 2020 (bilag 2) 

10.                 Nyt fra: 

                      -     Sognepræsten 

-     Kirkeværgen 

-     Kasserer/Regnskabsfører   

-     Kirkegården 

-     Kontaktperson 

-     Provstiudvalget 

-     Menighedsplejen 

-     Børnehaven 

11. Eventuelt 

 

 

Ad.1. Dagsorden blev godkendt, men med et par tilføjelser: 9a. Midtvejskonference for  

                      Folkekirkens liturgiarbejde og 9b. Generel information om Coronavirus. Desuden er  

                      Susanne Heering også med i valgudvalget og tilføjes derfor under punkt 5. 

 

Ad.2. Referatet blev godkendt. 

 

Ad.3. Helle Bonnesen informerer om status vedrørende ansættelse af ny kirketjener.                  

 

Ad.4.           Niels Blomgren-Hansen gennemgår årsregnskabet for menighedsrådet. Der har været  

                     ekstraordinære forhold i år, hvilket får overskuddet til at se større ud. Regnskabet er  

                     ellers som i de foregående år. Det betyder, at det ”rensede” overskud ikke er stort og  

                     regnskabet derfor balancerer.  

                     Kvartalsrapporter 2017-19 for Garnisons Kirke omdeles. 

                     Menighedsrådet godkender ”Garnisons Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 21289310,  

                     Regnskab 2019, Afleveret d. 03-03-2020 14:34”.  

                                                       



Ad.5.             Valgudvalget orienterer menighedsrådet om opgaver i forbindelse med det kommende 

menighedsrådsvalg. Der skal afholdes orienteringsmøde den 12. maj. Vibeke 

Hougaard oplæser dagsordenen for mødet. Valgudvalget bestiller plakater til 

information om valget og desuden vil der blive lavet en fællesannonce for alle 

provstiets kirker.  

                      Ved menighedsrådsmødet den 6. maj skal vi have ”Valgforsamling” på dagsordenen. 

                                        

Ad. 6. Menighedsrådet beslutter at flytte afskedsreceptionen for Erik Norman Svendsen 

                      den 5. april til den 13. september på grund af anbefalingerne for håndtering af  

                      Coronavirus. 

                       

Ad. 7. Niels Blomgren: Forlaget Hovedland har tilbudt at udgive Claus Oldenburgs  

                      prædikesamling under titlen ”Alting hænder anderledes end man tænker”.  

                      Menighedrådet beslutter at støtte projektet økonomisk under forudsætning af, at  

                      Garnisonskirken vil modtage et par håndfulde eksemplarer af bogen. Det besluttes  

                      desuden, at man vil finansiere projektet med midler fra Geils Fond.  

 

Ad.8.            Menighedsrådet beslutter at benytte en anden indgangsbøn i en periode indtil  

                     september. 

 

Ad.9.            Klaus Frederiksen orienterer om nye takster på kirkegården. Menighedsrådet  

                     godkender taksterne, som fremgår af bilag 2. 

 

Ad.9.a.         Den 25. april vil der blive afholdt midtvejskonference for Folkekirkens liturgiarbejde i  

                     Odense. Jan Pehrsson er blevet opfordret til at deltage i konferencen og har sagt ja. 

                     Han vil derfor orientere fra konferencen ved menighedsrådsmødet den 6. maj.  

 

Ad.9.b.         Menighedsrådet beslutter at aflyse altergangen de næste tre uger pga. fare for smitte  

                     med Coronavirus. Såfremt der stadig er samme store smittefare, når vi når til årets  

                     konfirmation, vil der opsættes information ved indgangen, som opfordrer  

                     kirkegængere til at fordele sig i kirken.     

                           

Ad. 10.          Sognepræsten: Der kommer nyt kirkeblad, ny hjemmeside og Facebook-profil. Det  

                      er Charlotte Søeborg Ohlsen, som står for det og hun og Jacob Ørsted vil holde møde  

                      om projektet i den kommende uge. 

                      Der vil for fremtiden blive udsendt dåbshilsener til forældre med nyfødte børn. 

                      Kirkeværgen: Orienterer rådet om afsluttede, igangværende og forestående projekter  

                      i kirken og på kirkegården. Der er sat forsatsvinduer i tre vinduer i præsteboligen.  

                      Plankeværk i børnehaven er istandsat. Indgang til kirkegården ved  

                      administrationsbygningen har fået karrusel-udgang. Børnehaven skal udvides og til  

                      dette projekt er alle formalia på plads. Afløbet i køkkenet ved sakristiet skal udskiftes.  

                      Vandfordampere ved orglet skal udskiftes.  

                      Kasserer/regnskabsfører: Intet yderligere.                    

                      Kirkegården: En af medarbejderne går på orlov i et år og der skal ansættes i ny i  

                      hendes fravær. 

                      Kontaktperson: Intet yderligere. 

                      Provstiudvalget:  Niels Blomgren-Hansen refererer fra provstiudvalgsmøderne, hvor  

                      den nye provstestilling har været oppe til diskussion.                 



                      Børnehaven: Jan Pehrsson fortæller, at der den 19. februar blev afholdt møde om  

                      udbygningen af børnehaven.  

                      Menighedsplejen: Der vil blive afholdt årsmøde i menighedsplejen den 26. april,  

                      fortæller Vibeke Hougaard. Den 5. maj går Lille Udflugt til den Tysk Reformerte  

                      Kirke og den 27. maj går Store Udflugt til Lund domkirke.                       

                       

Ad. 11.          Hans Westenholz har modtaget en forespørgsel fra Det Danske Sangselskab om  

                      tilladelse til at afholde Master Class i Garnisonskirken. Det vil blive taget op i FU ved  

                      det næste møde. 

                  

                      

                      Næste møde er den 6. maj kl. 19  

                      (spisning fra kl. 18)     

 

                                Mødet slut kl. 21:45 

Referent Sahra 


