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Menighedsrådsmøde den 13. oktober kl. 19 

 

Indkaldte: Jens Christian Grøndahl, Jacob Ørsted, Jan Pehrsson, Marianne 

Skodborggaard, Gert Lorenzen, Vibeke Hougaard, Gustav Grüner,  Karen Voigt 

Steffensen, Annie Graae, Michael Fornitz, Klaus Frederiksen og Kaj Norre 

Afbud fra:  

Referent: Sahra Lindeberg 

 

 

1. Godkendelse af 

dagsorden. 

 

 

 Dagsordenen blev godkendt. 

2 Godkendelse af referat af 

menighedsrådsmøde den 1. 

september 2022.   

 

 Referatet blev godkendt. 

3. Meddelelser fra formand, 

præst, kasserer, 

kontaktperson, kirkeværge, 

aktivitetsudvalg, 

børnehave, menighedspleje 

og evt. andre. 

 

 

 Formand: Processen med sammenlægning af Garnisons kirkegård og 

Holmens kirkegård er i gang. Der er imidlertid foretaget en mindre 

ændring i forslaget til vedtægter for fælles kirkegårdsdrift, da Holmens 

provst ikke kan sidde med i kirkegårdsbestyrelsen. Det reviderede 

forslag rundsendes til menighedsrådet. 

Garnisonskirken skal have to medlemmer siddende i 

kirkegårdsbestyrelsen og menighedsrådet skal derfor vælge to 

menighedsrådsmedlemmer til posten. Jens Christian Grøndahl peger 

på Gustav Grüner og Gert Lorenzen. Den endelige beslutning om, 

hvem som indtræder i bestyrelsen, vil blive truffet på næste 

menighedsrådsmøde den 3. november. 

 

Måden hvorpå afregning af el og vand i præstegården skal foretages, 
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skal fastsættes af menighedsrådet. Det vil blive taget op på næste 

møde.  

Kørestolsrampen bliver finansieret over fem procent-midlerne. 

Udførelsen af rampen vil blive igangsat snarligt.  

Formanden minder rådet om det årlige Menighedsmøde, som i år vil 

finde sted den 27. november, 1. søndag i advent, umiddelbart efter 

gudstjenesten. 

Sognepræsten: Det går rigtig godt med de nye konfirmander, hvor 

der er tilmeldt 20 på holdet i år. Sidste undervisningsgang besøgte de 

Garnisons kirkegård, hvor de havde en omvisning ved Klaus 

Frederiksen og Jacob Ørsted i fællesskab.  

Jacob Ørsted fortæller desuden om kunstværk i kirken til brug ved 

særlige lejligheder. Vi mangler en mulighed for at kunne dekorere eller 

markere højtider og kirkelige handlinger på en smagfuld og enkel 

måde og han har derfor taget kontakt til en dygtig kunstner om et 

forslag til udførelse af opgaven. For at kunne demonstrere 

kunstnerens ide er det imidlertid nødvendigt at kunne se projektet i en 

computerudgave og menighedsrådet beslutter derfor at bekoste 

denne fremstilling. 

Kirkeværgen: Vi har haft kirkesyn den 6. oktober. Vi har fået 

synsudsat gitteret på kirkegården, gitteret foran kirken samt vinduerne 

i præsteboligen.  

Lysprojektet skrider frem, som det skal. Nationalmuseets eksperter 

har godkendt, at vi må opsætte skinner på gipskanten rundt i kirken. 

Desuden har elektrikeren fundet ud af, hvordan skinnerne mere 

præcist skal opsættes. 

I denne sammenhæng kan Jens Christian Grøndahl fortælle den 

glædelige nyhed, at A. P. Møllerfunden har imødekommet vores 

ansøgning om støtte til projektet.  

 

Det årlige brandsyn bliver gennemført den 15. november. 

 

Den nye projektor er blevet opsat i menighedssalen og fungerer, som 

den skal. 

 

Højtalersystemet er blevet gennemgået og justeret, således at lyden i 

kirken er betydeligt forbedret.  

 

Aktivitetsudvalget: Efterårets aktiviteter er godt i gang og det gælder 

både tirsdagsmøderne, kirkehøjskolen og koncerterne. Forårets 

tirsdagsmøder er også planlagt og der er desuden arrangeret en 

Caféaften med Mikkel Wold og Bente Klarlund om krop og ånd.  
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4. Revideret årsrapport for 

2021. 

 

 

 Gert Lorenzen forelægger Revisionsprotokollatet vedrørende 

årsregnskab 2021 samt Revisionspåtegning på årsregnskabet for 

menighedsrådet. Der orienteres om, at regnskabet er blevet åbnet 

igen på grund af feriepengeindbetaling. (Ny regnskabsbundtekst lyder:    

Garnisons Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 21289310, Regnskab 

2021, Afleveret d. 13-09-2022 12:32) Menighedsrådet tog 

revisionsprotokollatet til indtægt. 

 

 

5. Revideret budget 2023. 

 

 

 Gert Lorenzen fortæller, at sognet har fået bevilliget 25.000 kr. mere,  

som vil blive afsat til el-udgifter.  

Det foreløbige Årsbudget 2023 ”Garnisons Sogns Menighedsråd, 

CVR-nr. 21289310, Budget 2023, Endelig 2023 afleveret d. 10-10-

2022 13:49” blev godkendt af menighedsrådet. 

6. Status for 

  kørestolsrampe. 

 

 

 Behandlet tidligere. 

7. Status for lysprojekt. 

  

 

 Behandlet tidligere. 

8. Status for kirkegården. 

 

 

 Klaus Frederiksen orienterer rådet om status for arbejdet med 

kirkegårdens oplagsplads.  
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9. Struktur for 

kirkehøjskolen i 

fremtiden. 

 

 Jan Pehrsson foreslår ny model for kirkehøjskolen, hvor 

kirkehøjskolen vil stække sig over en hel lørdag i efteråret og en 

lørdag i foråret i stedet for som under den nuværende model, hvor der 

afholdes et enkelt foredrag tre lørdage hvert semester. 

Menighedsrådet tilslutter sig, at der arbejdes videre på ideen. 

10. Energibesparelse i 

kirken. 

 

 

 Menighedsrådet drøftede muligheder for besparelser på el og varme i 

kirke og menighedshus. 

11. Status for børnehaven.  

 Jacob Ørsted orienterer om sagen. 

12. evt. 

 

 

  

  

13. Næste møde.  Næste menighedsrådsmøde afholdes 3. november kl. 19. 

  

14. Lukket punkt.  

  

  

  

 


