
Menighedsrådsmøde                     Den 2. sep. 2016 

 

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 1. september 2016 kl. 19.00 

i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken 

 

Til stede: Claus Oldenburg, Merete Westergaard, Peter Lütken, Vibeke Rasmussen, Susanne 

Heering, Gustav Grüner, Christel Buchter, Kirsten Tingleff, Niels Blomgren-Hansen, Klaus 

Frederiksen, Hans Westenholz, Jan Nissen og Sahra Lindeberg (sekretær). 

Afbud fra: Erik Norman Svendsen, Helle Bonnesen, Martin Klintholm og Peter Bartholin.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af sidste møde den 26. maj 2016 

3. Orientering ved formanden  

4.                   Endelig godkendelse af budget 2017 (Tidligere udsendt) 

5. Kvartalsrapport for 2. kvartal fra Garnisons kirke og kirkegård (Bilag 6) 

5.a.                Eventuel revisionsprotokollat for regnskab 2015 

6.                   Regnskab for Kirkebio 2015 (bilag 7) 

7.                   Kulturnat den 14. oktober 

8.                   Udflugt til Ribe 

9.                   Nyt fra: 

                      -     Sognepræsten 

-     Kirkeværgen 

-     Kasserer/Regnskabsfører   

-     Kirkegården 

-     Kontaktperson 

-     Provstiudvalget 

-     Menighedsplejen 

-     Børnehaven 

10. Eventuelt 

 

 

Ad 1. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af endnu et bilag: Bilag 6a. 

Ad 2. Godkendt. 

Ad 3. Formanden orienterer rådet om, at Trioen efter studieopholdet i Italien nu er klar til  

                      indspilning af CD. Indspilningen skal foregå i kirken og begynder i starten af oktober. 

                      Menighedsråd og præster er blevet inviteret til Landemode onsdag den 5. oktober i  

                      Bethesda. I år er temaet ”Helligånden.” 

                      Menighedsrådet har modtaget orientering om sognets personregistrering. Skrivelsen er  

                      tilgængelig på kontoret for interesserede.   

                      Vi har haft besøg af Arbejdstilsynet. Der var et par bemærkninger omkring  

                      sikkerhedsblade for rengøringsmidler. Der er nu placeret mapper med sikkerhedsblade  

                      de relevante steder og alt er bragt i orden.  

                      Herrens Mark 10 er et jubilæumsnummer. Det udvides med en række billeder og  

                      oplaget sættes op med 500 eksemplarer dvs. til 3000 eksemplarer. Udgivelsen holder  

                      sig indenfor budgettet.  

                      Den 21. september har vi kirkesyn i kirke og på kirkegård. Formanden understreger, at 

                      det i år først starter kl. 10.  



                     Peter Olesens bog ”Stille København,” som også indeholder et afsnit om Garnisons  

                     Kirkegård, bliver præsenteret den 14. september i Sankt Petri Kirke.  

                     Formanden læser mail fra Helle Bonnesen op for menighedsrådet. 

                       

Ad. 4.           Kassereren gennemgår Budget 2017 for rådet og Garnisons Kirkes menighedsråd 

godkender ”Garnisons Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 21289310, Budget 2017, 

Endelig budget afleveret d. 01-09-2016 12:04.” 

                                            
Ad. 5. Kassereren forklarer proceduren omkring Kvartalsrapporten. Det overordnede billede  

                      er imidlertid det samme. Halvårsregnskabet blev godkendt af menighedsrådet. 

                       

Ad. 5a. Der er et par små bemærkninger i revisionsprotokollatet for regnskab 2015.  

                      Punkt 2 tages til efterretning. 

                      Menighedsrådet beslutter, at de fortsat opgør kirkens kapitaler efter markedsværdien.  

                      Herefter blev revisionsprotokollatet for regnskab 2015 godkendt og underskrevet. 

                       

Ad. 6. Regnskabet for Kirkebio præsenteres og menighedsrådet godkender det.   

 

Ad.7.             Den 14. oktober er der Kulturnat og Garnisons Kirke deltager igen i år. Vibeke  

                      Rasmussen, Christel Buchter, Gustav Grüner, Peter Lütken, Merete Westergaard  

                      (Spiller også i kirken) og Anita Møhlenberg har meldt sig som hjælpere.  

    

Ad.8.             Programmet for udflugten til Ribe den 26. – 27. september er blevet revideret og  

                      Formanden gennemgår det for rådet. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at vi  

                      bliver 13 deltagere.               

 

Ad. 8.            Sognepræsten: Kirkeblad og valgfolder er omdelt.  

                      1. november udsendes kirkefolder og Herrens Mark 10. Der arbejdes de næste fire  

                      uger på højtryk for at få det nye nummer af Herrens Mark færdig. 

                      Helene Dam træder desværre ud af kirkehøjskolen, da hun bliver pensioneret fra  

                      Holmens Kirke til foråret.  

                      Claus Oldenburg og Erik Norman Svendsen har i samarbejde udformet en ny  

                      vielsesorienteringskrivelse. Der er blevet strammet lidt op på nogle punkter. 

                      Der er 19 konfirmander på det nye hold og det er derfor større, end det plejer. Claus 

                      Oldenburg og Erik Norman Svendsen vil deles om undervisningen.  

                      Claus Oldenburg, Susanne Heering, Henrik Kjeldstrøm og Shane Brox er ved at 

                      forberede julens krybbespil. Der er en god arbejdsånd og det tegner lovende.  

                      Kirkeværgen: Orienterer rådet om afsluttede, igangværende og forestående projekter  

                      i kirken og på kirkegården.   

                      Fortæller, hvordan samarbejdet med Sankt Annæ Plads selskabet har forløbet  

                      upåklageligt.  

                      Over sommeren er der foretaget vedligeholdelsesopgaver og reparationer. 

                      Angående Metrobyggeriet er de færdige med boringerne under kirkens område.  

                      Målesøjlen er derfor taget ned igen. Samarbejdet med Metroselskabet har været fint. 

                      Kasserer/regnskabsfører: Der skal justeres på kontrakten med børnehaven og 

                      menighedsrådet giver derfor fuldmagt til Nils Blomgren-Hansen og Klaus Frederiksen  

                      til at genforhandle kontrakten. 

                      Kirkegården: Intet yderligere. 



                      Kontaktperson: Den 17. juli havde vi besøg af arbejdstilsynet. Vi har i dag meddelt  

                      dem, at de punkter som efter besøget blev påpeget, er bragt i orden.  

                      Fredag den 7. blev der uddelt valgfoldere. Annoncen om vores orienteringsmøde og  

                      opstillingsmøde den 13. september er også bestilt. Stiftet har fået besked om antallet  

                      af menighedsrådsmedlemmer, der skal sidde i menighedsrådet efter valget.  

                      Den nye messehagel er ved at være færdig. 

                      Provstiudvalget: Der har været møde i både Provstiudvalg og 

                      Budgetudvalg. Niels Blomgren-Hansen gennemgår budgetlægningen for 2017 og 

                      fortæller om de økonomiske konsekvenser, de nye kirkebyggerier på sigt vil få.  

                      Menighedsplejen: Intet nyt.  

                      Børnehaven: Børnehaven har det godt, fortæller Claus Oldenburg. Henrik Kjeldstrøm  

                      gør et rigtig godt stykke arbejde.  

                       

Ad.9.            Evt. Forslag om nyt skilt omkring cykelparkering foran kirkepladsen efter opstilling af 

                     Cykelstativer ved kirkens nordmur. 

                      

                     Næste møde er onsdag den 23. nov.     
                                Mødet slut kl. 21:20 

Referent Sahra 


