
Menighedsrådsmøde                     Den 29. august 2018 

 

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 28. august 2018 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, Jan Pehrsson, Klaus Frederiksen og Sahra Lindeberg (sekretær). 

Afbud fra: Martin Klintholm.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af sidste møde den 16. maj 2018 

3. Orientering ved formanden  

4. Kvartalsrapport for 2. kvartal fra Garnisons kirke og kirkegård (bilag 7) 

5.                   Godkendelse af budget 2019 (bilag udleveres) 

6.                   Kulturnat den 12. oktober 2018 

7.                   Kirkesyn 9. okt. 2018 kl. 9.30. Mødes ved kirkegårdens kontor. Orientering om 

provstesyn 

8.                   Nyt fra: 

                      -     Sognepræsten 

-     Kirkeværgen 

-     Kasserer/Regnskabsfører   

-     Kirkegården 

-     Kontaktperson 

-     Provstiudvalget 

-     Menighedsplejen 

-     Børnehaven 

9. Eventuelt 

 

 

Ad.1. Dagsorden blev godkendt, men med et par tilføjelser: 3a. Valg af tegningsberettigede,   

                      punkt 7. udvidet med ekstraordinært møde og under punkt 9 drøftes brug af  

                      kandelabre. 

 

Ad.2. Referatet blev godkendt. 

 

Ad.3. Formanden oplæser hilsener fra Nicolai de Fine Licht, Merete Westergaard og Peter 

                      Lütken, der takker menighedsrådet. 

                      Herefter minder formanden om børnehavens 70-års fødselsdag den 7. sep. kl. 15 – 18,  

                      der fejres med reception og udstilling i menighedssalen.   

                      Den nye kirkefolder og Kirkebio-folderen er udkommet og ligger klar på kontoret. 

                      Et lille udvalg har afholdt møde og har drøftet proceduren omkring ansættelse af ny  

                      sognepræst. Gustav Grüner er sekretær. Helle Bonnesen orienterer rådet om den  

                      foreløbige skitse for forløbet. 

 

Ad.3a.           Med henvisning til menighedslovens § 9 stk. 9 skal der vælges to tegningsberettigede.  

                      Formanden er automatisk tegningsberettiget og kasserer Niels Blomgren-Hansen  



                      vælges enstemmigt af rådet.  

                                                       

Ad.4.             Kassereren gennemgår Kvartalsrapporten for 2. kvartal for menighedsrådet. 

                      Det nævnes, at der stadig er nogle problemer grundet det nye regnskabssystem. 

                      Regnskabet ser imidlertid fornuftigt ud, som vanligt og stort set som i de foregående 

år. 

                      Menighedsrådet godkender kvartalsrapporten 01-01-2018 til 30-06-2018. 

                                        

Ad. 5. Den endelige godkendelse af Budget 2019 kan menighedsrådet ikke foretage,  

                      fortæller Niels Blomgren-Hansen, da det ikke kan udtages endnu. Det ser dog ikke ud  

                      til, at der er de store ændringer at spore, bortset fra udgifterne til ansættelse af ny  

                      personalekonsulent. 

                      I forbindelse med kirkesynet den 9. okt. indlægges et ekstraordinært  

                      menighedsrådsmøde til den endelige godkendelse af budgettet. 

                       

Ad. 6. I Garnisonskirken er det igen i år studerende fra DKDM, som står for musikken på  

                      Kulturnatten den 12. oktober 2018 fra kl. 18 - 22. Helle Bonnesen, Christel Buchter,  

                      Merete Westergaard og Vibeke Hougaard melder sig som frivillige til aftenen.  

                      (Kirketjener skal tænde lysene på pladsen). 

                     

Ad. 7. Der vil blive afholdt kirkesyn den 9. oktober kl. 9.30. Man mødes på kirkegården ved  

                      kontoret. Der er tilmelding på kontoret inden den 2. oktober. 

                      Gustav Grüner orienterer om provstesyn. Den 4. juni kl. 10.30 vil der blive holdt 

                      udflytningssyn af præsteboligen. Dato for indflytningssyn er endnu ikke fastsat. 

          

Ad. 8.            Sognepræsten: Pastor Schäffer kommer på visit fra Berleburg den 9. september.  

                      (Desværre er mødet efterfølgende, blevet udsat på ubestemt tid). 

                      Kirkefolderen er udsendt. 

                      Herrens Mark nr. 12 er ved at blive færdiggjort og skulle ligge klar den 31. okt.  

                      Det nye konfirmandhold starter den 6. september og der er på nuværende tidspunkt 10 

                      på holdet.   

                      Kirkehøjskolens vinterprogram skal foreligge til september. 

                      Kirkeværgen: Orienterer rådet om afsluttede, igangværende og forestående projekter  

                      i kirken og på kirkegården. Granitsoklen under gitteret langs kirken er blevet  

                      repareret.  

                      Medarbejderne har været på et opfølgende hjertestarterkursus. 

                      Kopimaskinen på kontoret vil blive udskiftet i nær fremtid samtidig med  

                      kopimaskinerne på Kastellet og på kirkegården.  

                      Børnehaven ønsker at udvide deres bygning. De første tegninger skulle foreligge i  

                      september.  

                      Udbygningen af administrationsbygningen går efter tidsplanen.  

                      Kasserer/regnskabsfører: Der har været møde i Budgetudvalget: Økonomien i  

                      København er god og inden for rimeligheden har man kunne opfylde kirkernes  

                      ønsker.                    

                      Kirkegården: Intet yderligere. 

                      Kontaktperson: Præste- og organisttavlerne er færdige og hænges op i morgen den  

                      29. august. 

                      Der er bestilt et nyt skilt til børnehaven, som vil blive overrakt til 70-års-fødselsdagen.  



                      Den violette messehagel er sat i bero til, der kommer en ny præst.  

                      Der afholdes medarbejdermøde den 13. september kl. 12.30. 

                      Provstiudvalget:  Intet.                             

                      Børnehaven: Claus Oldenburg beretter fra børnehaven. Helle Bonnesen sidder i  

                      bestyrelsen til november. Også Claus Oldenburg udtræder. Nicolai Stenfalk overtager  

                      kassererjobbet. Jan Pehrsson vil gerne indtræde i bestyrelsen.  

                      Menighedsplejen: Menighedsplejen ligge stille på denne tid af året. Den store udflugt  

                      gik rigtig fint. Besøgstjenesten er blevet nedlagt på grund af manglende  

                      henvendelser, fortæller Vibeke Hougaard. 

                       

 

Ad.9.            Menighedsrådet drøfter ved hvilke lejligheder kandelabrene skal stilles frem i kirken.  

                     Der udarbejdes en liste til brug for kirketjenerne.  

                      

                     Næste møde er den 9. oktober og næste ordinære møde den 8. november kl. 19  

                     (spisning fra kl. 18)     

 

                                Mødet slut kl. 21:30 

Referent Sahra 


