
Menighedsrådsmøde                     Den 22. maj 2015 

 

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 

i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken 

 

Til stede: Claus Oldenburg, Erik Norman Svendsen, Merete Westergaard, Peter Lütken, Vibeke 

Rasmussen, Helle Bonnesen, Gustav Grüner, Klaus Frederiksen, Christel Buchter, Susanne 

Heering, Martin Klintholm, Niels Blomgren-Hansen, Jan Nissen og Sahra Lindeberg (sekretær). 

Afbud fra: Hans Westenholz, Kirsten Tingleff og Peter Bartholin.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af sidste møde den 24. marts 2015 

3. Orientering ved formanden  

4. Kvartalsrapport for Garnisons kirke og kirkegård (bilag 49) 

5.                   Budget 2016 fremlægges (bilag 50) 

6.                   Menighedsplejens regnskab 2014 – til orientering (bilag 51) 

7.                   Kirkebio 

8.                   Mødedatoer i efteråret: tirsdag d. 18/8 og tirsdag d. 24/11 

9. Nyt fra: 

                      -     Sognepræsten 

-     Kirkeværgen 

-     Kasserer/Regnskabsfører   

-     Kirkegården 

-     Kontaktperson 

-     Provstiudvalget 

-     Menighedsplejen 

10. Eventuelt 

 

 

Ad 1. Dagsorden blev godkendt 

Ad 2. Referat fra sidste møde den 24. marts 2015 blev godkendt med en enkelt rettelse  

                      under punkt 6, hvor temaet for næste Herrens Mark har titlen ”Viljens frihed eller 

                      mangel på samme.” 

Ad 3. Formanden orienterer rådet om, at Blüthner-flyglet i kirken trænger til at undergå en  

                     omfattende reparation. Flyglet er fra 1921 og er erhvervet for 7-8 år siden. Vi har fået  

                     kontakt med klaverbygger Jon Arnø, som er uddannet på fabrikken i Leipzig, og som 

                     må regnes som ekspert på området. Han har taget kontakt til fabrikken og fået følgende 

                     prisoverslag. Tilbuddet for reparationen, som omfatter nyt klaviatur og undermekanik,  

                     beløber sig til 65.000 kr. excl. moms. Formanden beder rådet om at få tilsagn til at gå  

                     videre med sagen og behandle det på næste FU-møde. Udgiften til reparation kan 

                     afholdes af ligningsmidler. Rådet er positive overfor projektet  

                     og giver tilladelse til, at der arbejdes videre på sagen. Kirkeværgen bemærker desuden,  

                     at der bør sættes nye gummihjul på flyglet, når det alligevel undergår reparation, da de  

                     nuværende hjul ødelægger kirkegulvet. Det er der enighed om. 

                     Gyldendal har rettet henvendelse til kirken i forbindelse med et nyt bog-projekt ved 

                     Fotografen Lars Ranek om særligt udvalgte kirker i Danmark. De beder om, at få lov 

                     at fotografere Garnisonskirken, da et afsnit skal omhandle denne. Bogen påtænkes  



                     udgivet i efteråret 2016. Teksten forfattes af Kristian Ditlev Jensen. Vi er positive over  

                     for projektet og foreslår, at vi tilbyder at læse korrektur på teksten for faktuelle fejl.    

                                    

                       

Ad. 4.            Kassereren gennemgår kvartalsrapporten for rådet. Første kvartal udviser sædvanligt 

sæsonbetinget overskud. Det afspejler, at aktiviteten på kirkegården og dermed 

antallet af ansatte er lavt i vintermånederne. 

 

Ad. 5 Kassereren fremlægger budget 2016, som har samme budget-beløb,  

                      som budget 2015, dog med en tilføjelse på 1,5 procent. Disse midler vil dog tilfalde  

                      de  kirker, som har størst behov i provstiet. I det store hele ser budgettet ud som de  

                     foregående år. Menighedsrådet godkender. 

                       
Ad. 6 Vibeke Rasmussen fremlægger Menighedsplejens regnskab. Indtægter og udgifter  

                      ligner hinanden fra år til år. Det er blevet besluttet, at Menighedsplejen  

                      fremover begrænser sig til de diakonale ydelser.  

                       

Ad. 7 Kirkebio kører rigtigt godt, fortæller Merete Westergaard. Vi fortsætter med samme  

                      dag og samme kontingent, 300 kr. for en sæson og 200 kr., hvis man tilmelder sig 

                      efter jul. 

Ad. 8 Mødedatoer i efteråret: 18. august og 24. november. 

 

Ad. 9             Sognepræsten: Der er netop udsendt kirkefolder og Herrens Mark er under 

                      udarbejdelse. Børnehaven hilser og siger, at de har det godt. Nybodergaarden skal  

                      have ny forstander til august. 

                      Kirkeværgen: Orienterer rådet om afsluttede og igangværende projekter i kirken og  

                      på kirkegården. Desuden gennemgås emnerne, som blevet taget op ved kirkesynet den  

                      10. april. (Se vedlagte papir for yderligere information). 

                      Kasserer/regnskabsfører: Intet yderligere. 

                      Kirkegården: Intet yderligere. 

                      Kontaktperson: Vi har afholdt MUS-samtaler og vi har modtaget arbejdsbeskrivelser 

                      fra kordegnene med henblik på eventuelle justeringer i arbejdstilrettelæggelsen. Der er 

                      desuden udarbejdet en APV- rapport. VUC har rettet henvendelse for at tilbyde  

                      medarbejderkurser.  

Provstiudvalget Ønsker om anlægsmidler i kommunens seks provstier overstiger 

langt de tilstedende midler. Provstierne er af Budgetudvalget blevet pålagt at prioritere 

hårdt og begrænse anlægsønskerne for 2016 til til maks 8 mio kr. Det vil ramme 

Holmens-Østerbroprovsti hårdt, ikke mindst fordi provstiet står over for meget store 

omkostninger til en uopsættelig reparation af Sankt Pauls Kirkes spir. 

 Et underudvalg under Provstiudvalget gennemgår de enkelte sognes økonomi 

sammen med repræsentanter for de berørte menighedsråd med henblik på at opnå en 

øget indsigt i og afstemning af sognenes ønsker. Udvalget har haft møder med 

halvdelen af provstiets sogne.                        

Menighedsplejen: Vi har haft en dejlig udflugt til synagogen den 5. maj. Den 27. maj  

                      tager vi på den store udflugt til Sorø.  

 

Ad.10.           Evt  Intet.                       

 



 

 

Mødet slut kl. 21:30 

Referent Sahra 


