
9. oktober 2020 

 

Menighedsrådsmøde  

Referat af menighedsrådsmøde fredag den 9. okt. 2020 kl. 15 i Garnisonskirken 

Til stede: Jacob Ørsted, Helle Bonnesen, Gustav Grüner, Merete Westergaard, Peter Lütken, Niels 

Blomgren-Hansen, Christel Buchter, Susanne Heering, Jan Persson, Vibeke Hougaard, Hans 

Westenholz, Kaj Norre og Sahra Lindeberg 

Afbud fra:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 3. september 2020 

3. Endelig godkendelse af budget 2021 (bilag 6) 

4. Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal for Garnisons kirke og kirkegård 

(bilag 7 eftersendes) 

5. Godkendelse af revisionsprotokollat (bilag 8 + 9) 

6. Svar på klage ang. Gravsted (bilag 10) 

7. Opfølgning på valgforsamling (bilag 11) 

8. Evt. 

 

Ad.1. Dagsordenen blev godkendt. 

Ad.2. Referatet fra sidste menighedsrådsmøde den 3. september blev godkendt. 

Ad.3. Kasserer Niels Blomgren-Hansen fremlagde årsbudget 2021, som ikke adskiller sig væsentligt 

fra det tidligere fremlagte.  

Menighedsrådet godkendte ”Garnisons Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 21289310, Budget 2021, 

Endelig budget afleveret d. 29-09-2020 10:14”. 

Ad.4. Kvartalsrapporten gennemgås af Niels Blomgren-Hansen. Den ser ikke meget anderledes ud 

end i de foregående perioder. Kvartalsrapport 01-01-2020 til 30-09-2020 blev ligeledes godkendt 

af menighedsrådet. 

Ad.5. Revisionsprotokollatet, som præsenteres af Niels Blomgren-Hansen, godkendes af 

menighedsrådet. Der henvises dog til tidligere fremsendte skrivelse angående 

gravstedslegatopgørelse, hvori rådet fastholder at opgøre gravstedskapitalen til markedsværdi, da  

markedsværdi efter rådets opfattelse er et mere retvisende udtryk for kapitalens størrelse og 

lettere at verificere end bogført værdi.   



Ad.6. Formand Helle Bonnesen fremlægger udkast til brev angående gravsted. Menighedsrådet 

godkender skrivelsen. 

Ad. 7. Niels Blomgren-Hansen, som er formand for valgbestyrelsen, redegjorde for forløbet af 

valgforsamlingsvalget. I henhold til beslutningsprotokollen, som genereres og udskrives af 

ministeriets it-program, registreres alle opstillede på stedfortræderlisten med én eller flere 

stemmer som stedfortrædere, in casu fem. Efter Menighedsrådets og Valgbestyrelsens opfattelse 

beror det på en programfejl. Da antallet af stedfortrædere ikke er lov- eller cirkulærebestemt, må 

det efter almindelige foreningsretlige regler være op til generalforsamlingen/valgforsamlingen at 

bestemme/limitere antallet af stedfortrædere. Valgforsamlingen vedtog på forslag fra dirigenten 

at limitere antallet af stedfortrædere til fire. Det er dermed alene de fire stedfortræderkandidater 

med højst stemmetal, der er valgt som stedfortrædere. Menighedsrådet tog redegørelsen til 

efterretning. 

Ad.8. Claus Oldenburgs prædikensamling udkommer i starten af november. 

Kirkeværge Gustav Grüner orienterer rådet om, at der er en række sager, som det nye 

menighedsråd vil overtage bl.a. etablering af rampe til kørestole op til kirken, plantning af nyt træ 

på kirkepladsen, hvor det gamle blev fældet, opsætning af nyt køkken i præsteboligen. 

Inden det nye råd indsættes, vil der imidlertid blive opsat nyt udhængsskab, da det gamle ikke kan 

længere.  


