
Menighedsrådsmøde                     Den 4. september 2020 

 

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 3. september 2020 kl. 19.00 

i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken 

 

Til stede: Jacob Ørsted, Helle Bonnesen, Niels Blomgren-Hansen, Susanne Heering, Merete 

Westergaard, Peter Lütken, Vibeke Hougaard, Gustav Grüner, Christel Buchter, Hans Westenholz, 

Jan Pehrsson, Klaus Frederiksen og Sahra Lindeberg (sekretær). 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af sidste møde den 11. juni 2020 

3. Orientering ved formanden  

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

5.                   Opfølgning på Orienteringsmødet den 19. august  

6.                   Orienteringspunkt: Kirkesyn  

7.                   Indstilling om køb af digitalt orgel til Kapellet 

8.                   KirkeBio regnskab (Bilag 5) 

9.                   Nyt fra: 

                      -     Sognepræsten 

-     Kirkeværgen 

-     Kasserer/Regnskabsfører   

-     Kirkegården 

-     Kontaktperson 

-     Provstiudvalget 

-     Menighedsplejen 

-     Børnehaven 

10. Eventuelt 

 

 

Ad.1. Dagsorden blev godkendt, blot rykkes præsentation af hjemmeside under punkt 9,  

                      Sognepræsten op forrest. 

 

Ad.9.             Sognepræst Jacob Ørsted præsenterer den nye hjemmeside samt kirkeblad for 

                      menighedsrådet.              

 

Ad.2. Referatet blev godkendt.  

 

Ad.3. Formanden rundsender invitation til afskedsmiddag for Erik Norman  

                      Svendsen. Receptionen den 13. september er desværre aflyst på grund af Corona- 

                      restriktionerne.   

                      Helle Bonnesen takker Jacob Ørsted for en fin konfirmation søndag den 30.  

                      september. 

                      Hun kan også fortælle rådet den gode nyhed, at der bliver givet penge til at etablere  

                      den længe ønskede cykelsti ved kirkegården. 

                      Helle Bonnesen oplæser takkebrev fra Claus Harms for blomster ved hans hustrus  

                      begravelse.  



                      Den traditionelle landemode er desværre aflyst, men Gudstjenesten gennemføres. De  

                     som ønsker at tilmelde sig den, bedes ringe til Sahra inden den 20. september. 

                                                     

Ad.4.             Kassereren gennemgår Kvartalsrapporten for menighedsrådet. 

                      Menighedsrådet godkendte kvartalsrapport 01-01-2020 til 30-06-2020. 

                                        

Ad. 5. Niels Blomgren-Hansen, som er formand for valgudvalget, konkluderer, at  

                      orienteringsmødet den 19. august forløb udmærket. Han orienterer om den kommende 

                      valgaften den 15. september og det besluttes, at valgforsamlingen flyttes over i kirken,  

                      hvis rigtig mange skulle møde op. 

                      

Ad. 6. Kirkesynet den 1. oktober kan ikke gennemføres, som vi er vant til på grund af  

                      Corona-restriktionerne. Kirkeværge Gustav Grüner foreslår derfor, at han,  

                      sognepræsten og eventuelt arkitekten gennemgår præstebolig, kirke og kirkegård.  

                      Hvis menighedsrådet har ønsker om anlægsarbejder, skal de sende dem til Gustav 

                      Grüner inden den 1. oktober. Efter synet vil han rundsende de af ham udarbejdede  

                      rapporter til gennemsyn. 

                                          

Ad. 7. Organist Hans Westenholz har ladet sig overtale til, at der opstilles et digitalt orgel i  

                      Kapellet, da det gamle er helt udtjent. Han anbefaler menighedsrådet et orgel, som han  

                      er blevet anbefalet. Menighedsrådet godkender indkøb af orglet. 

 

Ad. 8.           Niels Blomgren Hansen fremlægger regnskab for KirkeBio for menighedsrådet.  

                     Udgifterne er steget noget og Sankt Jakobs kirke og Garnisonskirken har derfor  

                     bidraget med hver 5000 kr. Det understreges, at Astrid Skov-Jakobsen gør en meget  

                     fin indsats. 

 

Ad. 9.           Sognepræsten: Jacob Ørsted fortæller, at vi har givet tilladelse til, at AA benytter 

                     vores menighedslokaler. Det samme gælder en sorggruppe, som Ellen Lütken leder,  

                     gennem Ældresagen.  

                     Jacob Ørsted spørger rådet, hvordan spisning i forbindelse med foredrag skal foregå.  

                     Det konkluderes, at der kan være 50 spisende i salen samt en del flere i  

                     indgangspartiet.                          

                     Kirkeværgen: Orienterer rådet om sag vedrørende nedlæggelse og genopretning af  

                     gravsted. Udvidelse af børnehaven er nu afsluttet. Afløb i sakristiet er blevet repareret.  

                     Vandfordamperne ved orglet er udskiftet. Eftersyn af lynafleder er gennemført. Muren  

                     mod nabobygningen i Bredgade er under reparation. Træet på plænen er råddent og må 

                     desværre fældes. Klaus Frederiksen og Gustav Grüner får det gamle træ fjernet og  

                     indkøber et nyt træ til pladsen. Desuden tages der en podekvist fra det gamle træ.  

                     Rådet bevilliger 50.000 kr. til projektet. Gustav Grüner hører rådet, om der er stemning  

                     for at etablere granitrampe til kørestole op til kirken.  

                      Kasserer/regnskabsfører: Der har været budgetudvalgsmøde og vi er blevet tildelt  

                      anlægsmidler, men ikke så mange midler til driften som forventet.                    

                      Kirkegården: Intet. 

                      Kontaktperson: Intet 

                      Provstiudvalget:  Intet.                             

                      Menighedsplejen: Vi har haft årsmøde i Menighedsplejen, hvilket forløb rigtig fint.  

                      De aflyste udflugter vil blive gennemført til næste forår, hvis vi får lov. 



                      Børnehaven: Jacob Ørsted refererer fra børnehaven, hvor der har været møde med  

                   bestyrelsen. 

 

                      

                     Næste møde er ikke fastsat.     

 

                                Mødet slut kl. 22:15 

Referent Sahra 


