Menighedsrådsmøde

Den 8. marts 2019

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00
i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken
Til stede: Claus Oldenburg, Erik Norman Svendsen, Helle Bonnesen, Niels Blomgren-Hansen,
Merete Westergaard, Peter Lütken, Vibeke Hougaard, Gustav Grüner, Christel Buchter, Susanne
Heering, Hans Westenholz, Klaus Frederiksen og Sahra Lindeberg (sekretær).
Afbud fra: Martin Klintholm og Jan Pehrsson.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af sidste møde den 8. november 2018
Orientering ved formanden
Forelæggelse af årsregnskab 2018 for kirke og kirkegård (bilag 1)
Forelæggelse af status på ny sognepræst
Nyt fra:
- Sognepræsten
- Kirkeværgen
- Kasserer/Regnskabsfører
- Kirkegården
- Kontaktperson
- Provstiudvalget
- Menighedsplejen
- Børnehaven
Eventuelt

Ad.1.

Dagsorden blev godkendt, men med et par tilføjelser: 4b. Godkendelse af takster på
kirkegården og 4c. Frigivelse af Geils Fond.

Ad.2.

Referatet blev godkendt.

Ad.3.

Formanden oplæser takkebreve til menighedsrådet fra Helene Dam og Gustav
Grüner.

Ad.4a.

Niels Blomgren-Hansen gennemgår årsregnskabet for menighedsrådet. Det ser rigtig
fornuftigt ud og er i god overensstemmelse med de tidligere år.
Menighedsrådet godkender ”Garnisons Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 21289310,
Regnskab 2018, Afleveret d. 26-02-2019 15:19”.

Ad.4b.

Taksterne for kirkegården er steget med 0,8 %.
Menighedsrådet godkender de nye takster, som træder i kraft fra 1. april og indstiller
til Holmens-Østerbro Provsti, at det skal være gratis for folkekirkemedlemmer at blive
begravet fra kirkegårdskapellet ligesom det er fra kirken.

Ad. 4c.

Menighedsrådet godkender, at Geils Fond frigives i forbindelse med præsteskiftet.

Ad. 5.

Formand Helle Bonnesen fremlægger for rådet, hvad der er sket af nyt i forbindelse
med præsteansættelsen. Der synes at være stor interesse for stillingen at dømme efter
henvendelser.
Gustav Grüner har skrevet referat fra mødet med biskoppen og sætter rådet ind i det
fremtidige forløb omkring ansættelsen.
13. maj kl. 18: Lukket menighedsrådsmøde.
15. maj kl. 10: Møde med Provsten og valg af ny sognepræst.
27. maj kl. 18: Afskedsmiddag.

Ad. 6.

Sognepræsten: Den nye folder er udsendt. Først i maj udsendes sommerfolder og
først i august udsendes folder udfærdiget i samarbejde med den nyansatte præst.
Kirkeværgen: Orienterer rådet om afsluttede, igangværende og forestående projekter
i kirken og på kirkegården. Kirkens lynafleder er blevet gennemmålt. Der er indkøbt
ny fejemaskine til kirken. Højtalersystemet er blevet repareret og opgraderet efter
nedbrud. Præsteboligen skal istandsættes mellem juni og august.
Kasserer/regnskabsfører: Intet yderligere.
Kirkegården: Intet yderligere.
Kontaktperson: Ferieplaner for medarbejderne er fastlagt. Filip og Søren skal på
uddannelseskurser i den kommende tid.
Der er afholdt møder med Søren og Hans angående fastsættelse af procedure
når kirken udlejes i forbindelse med musikarrangementer.
Provstiudvalget: Niels Blomgren-Hansen refererer fra provstiudvalgsmøderne.
Børnehaven: Claus Oldenburg beretter fra børnehaven. Det går fint og lederen har
styr på tingene.
Menighedsplejen: Den 28. april afholdes årsmøde i menighedsplejen, fortæller
Vibeke Hougaard. Den 30. april går Lille Udflugt til ”Hugs and Food” og den 22. maj
går Store Udflugt til Sct. Peders kirke i Næstved og til Gavnø Slot.

Næste møde er den 8. maj kl. 19
(spisning fra kl. 18)
Mødet slut kl. 21:45
Referent Sahra

