Menighedsrådsmøde

Den 23. marts 2017

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00
i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken
Til stede: Claus Oldenburg, Merete Westergaard, Peter Lütken, Vibeke Rasmussen, Hans
Westenholz, Jan Pehrsson, Gustav Grüner, Klaus Frederiksen, Christel Buchter, Niels BlomgrenHansen, Helle Bonnesen, Jan Nissen og Sahra Lindeberg (sekretær).
Afbud fra: Susanne Heering og Erik Norman Svendsen
Ikke til stede: Martin Klintholm
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af sidste møde den 23. november 2016
Orientering ved formanden
Revisionsprotokollat af 2016 (Bilag 10)
Forelæggelse af årsregnskab 2016 for kirke og kirkegård (Bilag 11)
Forelæggelse af årsregnskab for Musikfonden 2016 (Bilag 12)
Oplæg fra Claus Oldenburg om Herrens Mark nr. 11 (Bilag 13)
Oplæg til Kirkehøjskole efterår 2017 (Bilag 14)
Udvidelse af kontorbygning på kirkegården (Bilag 15a + 15b)
Kirketjenerstillingsopslag (yderlige en halv stilling)
Nye podier til opstilling i kirken
Nyt fra:
- Sognepræsten
- Kirkeværgen
- Kontaktperson
- Kassereren
- Regnskabsfører/kirkegård
- Provstiudvalget
- Menighedsplejen
Eventuelt

Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.

Dagsorden blev godkendt.
Referat fra sidste møde den 23. november 2016 blev godkendt.
Merete Westergaard fortæller sidste nyt omkring sognepræst-situationen.
Den 21. maj har vi kirkefrokost efter højmessen i anledning af Claus Oldenburgs 70års fødselsdag.
Klaus Frederiksen ser positivt på muligheden af oprettelsen af IGU-praktikpladser på
kirkegården. Niels Blomgren har fremlagt sagen i provstiudvalget og herfra stiller
man sig ligeledes positivt.
Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den 12. marts forløb godt og indbragte
i Garnisons sogn 9003. kr.

Ad. 4.

Revisionsprotokollatet af 2016 blev godkendt og underskrevet.

Ad. 5

Niels Blomgren-Hansen gennemgår årsregnskabet 2016 for menighedsrådet.
”Garnisons Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 21289310, Regnskab 2016, Afleveret d. 08
– 03 – 2017 12:26” blev godkendt af menighedsrådet.

Ad. 6

Niels Blomgren orienterer menighedsrådet omkring Musikfondets regnskab. Det
fremtrædende punkt i år er indkøbet af det nye flygel til kirken. Musikfondens
årsregnskab godkendes af menighedsrådet.

Ad. 7

Claus Oldenburg orienterer rådet om det kommende nummer Herrens
Mark. Der mangler stadig en enkelt forfatter. Emnet for nr. 11 bliver ”Frygt.”
Claus Oldenburg beder om menighedsrådets godkendelse af budgettet for udgivelsen.
Menighedsrådet siger god for det.

Ad. 8

Programmet for kirkehøjskolen er lagt for efteråret 2017. Vi har modtaget den
glædelige nyhed fra Holmens kirke, at Helene Dam fortsætter i kirkehøjskolen.
Programmet godkendes af rådet.

Ad. 9

Klaus Frederiksen og Gustav Grüner beder menighedsrådet om tilladelse til at
igangsætte projekteringen for udvidelse af kontorbygning på kirkegården.
Menighedsrådet godkender projektering for imellem 100.000 og 150.000 kr.

Ad. 10

Forslag til stillingsopslag til halv kirketjenerstilling omdeles til rådet. Menighedsrådet
giver FU tilladelse til at slå stillingen op. FU vil arbejde videre på formuleringen af
opslaget.

Ad. 11

Merete Westergaard præsenterer tilbud på nye podier til kirken, som er lettere at
håndtere end de gamle. Ved visse lejligheder kan vi stadig benytte nogle af de gamle
podier i kombination med de nye. Menighedsrådet bakker op om ideen.

Ad. 12

Sognepræsten orienterer om radiotransmissionen af gudstjenesten søndag den 26.
marts og om konfirmationen søndag den 2. april.
Kirkeværgen sætter rådet ind i afsluttede og igangværende projekter i kirke og på
kirkegård.
Kirken får en hjertestarter og i den forbindelse afholdes der hjertestarterkursus i
menighedssalen fredag den 5. maj fra 9.00 til 13.00.
Kasserer: Intet at bemærke.
Kirkegård: Intet at bemærke.
Kontaktperson: Der er planlagt MUS-samtaler den 5. april.
Den 9. maj afholder stiftet informationsmøde for især kontaktpersoner. Peter Lütken
deltager.
Sognepræsten har fået tilbudt et portræt af tidligere tysk præst ved kirken. Tanken er,
at billedet skal hænge i præsteværelset.
Peter Lütken foreslår, at man får udarbejdet en præstetavle over alle kirkens tidligere
præster.

Provstiudvalget: Første runde af ansøgninger til anlægsmidler er indkommet.
Menighedsplejen: Vibeke Rasmussen fortæller, at der er møde i morgen torsdag den
23. marts i menighedsplejen.
Forårets udflugter er programsat.
Børnehaven: Det går rigtig godt, fortæller Claus Oldenburg.
Mødet slut kl. 21:45
Referent Sahra Lindeberg

