
Menighedsrådsmøde                     Den 26. maj 2016 

 

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 26. maj 2016 kl. 19.00 

i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken 

 

Til stede: Claus Oldenburg, Erik Norman Svendsen, Niels Blomgren-Hansen, Peter Lütken, 

Susanne Heering, Martin R. Klintholm, Gustav Grüner, Klaus Frederiksen, Vibeke Rasmussen, 

Christel Buchter, Helle Bonnesen, Hans Westenholz, Jan Nissen og Sahra Lindeberg (sekretær). 

Afbud fra: Merete Westergaard, Peter Bartholin og Kirsten Tingleff  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden.   

2. Godkendelse af referat af sidste møde den 17. marts 2016 

3. Orientering ved Næstformanden  

4. Kvartalsrapport for Garnisons Kirke og Kirkegård (bilag 4) 

5. Foreløbigt budget 2017 

6. Menighedsplejens regnskab 2015 til orientering (bilag 5)   

7. Kirkebio i næste sæson 

8.                   Udflugt til Ribe 26.- 28. sep. 2016 

9.                   Kirkesyn onsdag den 21. sep. kl. 9 på kirkepladsen 

10.                 Mødedatoer i efteråret 2016: Tirsdag den 23. aug. og onsdag den 23. nov.  

 

11. Nyt fra:   

 -     Sognepræsten 

-     Kirkeværgen 

-     Kasserer/regnskabsfører   

-     Kirkegård 

-     Kontaktperson 

-     Provstiudvalget 

-     Menighedsplejen 

-     Børnehaven 

 

12. Eventuelt 

 

Ad 1. Dagsorden blev godkendt med en enkelt tilføjelse: Peter Lütken, formand for  

                      valgudvalget, vil orientere om det forestående valg. 

Ad 2. Referat fra sidste møde den 17. marts 2016 blev godkendt. 

Ad 3. Næstformand Niels Blomgren-Hansen fortæller, at Jan Treu takker for lån af  

                      menighedssalen på vegne af Garderhusarerne.  

                      Anita Møhlenberg sender hilsen med tak for opmærksomheden i anledningen af  

                      hendes 70 års fødselsdag.   

                      Desuden takker Gyrite Madsen for gaven i anledningen af hendes afsked som  

                      Sognepræst ved Kastel kirke. 

                      Formand Merete Westergaard sender også sine hilsener med ønsket om et godt  

                      menighedsrådsmøde. 

                      Forretningsudvalget har godkendt lån til Esajas kirke. Lånet er garanteret af provstiet.  

Ad. 4. Kassereren gennemgår kvartalsrapporten (01-01-2016 til 31-03-2016) for  

                      menighedsrådet. Udsvinget sammenlignet med 1. kvartal sidste år skyldes  



                     i særdeleshed sæsonudsving i forbindelse med drift af kirkegården. 

                     Kvartalsrapporten godkendes af menighedsrådet.  

 

 Ad. 5.          Kassereren forelægger det foreløbige budget 2017 for rådet. Der er ikke de store  

                     ændringer i forhold til de tidligere år. Budgettet er på grundlag af provstiets foreløbige  

                     udmelding opskrevet med 1,5 pct. i forhold til budget 2016. Der afholdes i 2017  

                     nordisk kirkegårdslederkonference. Garnisonskirke er vært for en koncert, hvilket  

                    forklarer stigning på konto 36. Menighedsrådet godkender det foreløbige budget 2017.  

                     Det endelige budget vil først foreligge den 30. august og derfor flyttes det planlagte  

                     menighedsrådsmøde den 23. august til torsdag den 1. september.  

                       
Ad. 6. Vibeke Rasmussen fremlægger menighedsplejens regnskab for menighedsrådet. 

 

Ad. 7.           Kirkebio fortsætter efter samme koncept som hidtil. Der er stigende deltagelse i  

                     spisning og samtale om filmene efter forevisningen. Efterårets program er endnu ikke  

                     helt færdiggjort. 

 

Ad. 8.           Der er fremlagt forslag om en udflugt til Ribe den 26. – 28. sep. Erik Norman  

                     Svendsen har kontaktet Tårnborg og hørt ægteparret Bramming, om mulighederne for  

                     et program. De forslår bl.a. en byvandring, foredrag om Brorson, besøg på  

                     Domminikaner-klosteret og i Domkirken samt en kirkekoncert. Sort sol er også en  

                     mulighed. 

                     Det konkluderes, at man vil gå videre med projektet og at Erik Norman Svendsen,  

                     Susanne Heering og Helle Bonnesen påtager sig at udarbejde et mere detaljeret  

                     program. De foreløbige datoer er stadig den 26. – 28. sep. 

 

Ad. 9.          Kirkesynet er fastsat til onsdag den 21. sep. kl. 9 på kirkegården. Kirkekontoret skal     

                    have besked om deltagelse.  

 

Ad. 10.        Mødedatoer for efteråret 2016 bliver torsdag den 1. sep. og onsdag den 23. nov. 

 

Ad. 11. Sognepræsten: 

Claus Oldenburg fortæller om den foreløbige planlægning af næste nummer af  

Herrens Mark.  

Susanne Heering og Shane står for krybbespillet den 18. dec., som bliver offentligt og  

den 20. dec., som bliver for børnehaven og børnehavebørnenes familier. 

Sognepræst ved Kastelkirken Else Hviid er på bedste vis gået ind i samarbejdet  

mellem Kastel og Garnison, hvor Gyrite Madsen slap og der er ingen tvivl om, at det  

vil blive et meget fint samarbejde.   

                      Kirkens værge: 

                      I forlængelse af Susanne Heering forespørgsel ved sidste menighedsrådsmøde  

                      fortæller Gustav Grüner, at alle kirkens nødudgange er blevet gennemgået og er blevet  

                      bragt i orden.  

                      Vi har haft brandeftersyn og der har ingen bemærkninger været.  

                      Sct Annæ projektet afsluttes med en indvielsesfest onsdag den 29. juni kl. Børnehaven 

                      deltager i indvielsen af den nye legeplads. Garnisonskirke bidrager med foredrag om  

                      kirken ved sognepræsten og koncert ved organisten.   

                      Metroselskabets måleinstrumenter opstilles som aftalt.  



                      Kirkens tårn mangler stadig at blive fuget. Der vil blive set på det til efteråret.     

                      Kasserer:  
                      Intet at tilføje. 

                      Kirkegård:    
                      Intet at bemærke. 

                      Kontaktperson: 

                      Peter Lütken informerer rådet om, at der er blevet afholdt MUS-samtaler med kirkens 

                      medarbejdere den 14. april. Hans Westenholz fortsætter som  

                      medarbejderrepræsentant. 

                      Den nye grønne messehagel er nu under udarbejdelse og forventes færdig midt i  

                      august. 

                      Vi venter besøg af arbejdstilsynet, som har meddelt os, at de kommer uanmeldt inden  

                      for en overskuelig periode.                   

                      Peter Lütken orienterer menighedsrådet om det forestående menighedsrådsvalg.   

                      Den 27. aug. udgives informationsfolder om menighedsrådsvalget i Garnisonskirken,  

                      som vil blive omdelt i sognet. Orienterings- og opstillingsmøde vil blive afholdt i  

                      menighedssalen den 13. sep. 2016. 

                      Provstiudvalget:  
                      Niels Blomgren Hansen refererer fra provstiudvalgets arbejde. Både Kastel kirken, 

                      Esajas kirke og Sct. Jakobs kirke skal have nye præsteboliger, hvilket er en meget stor  

                      udgift. Herudover skal tårnet på Sct. Paul kirke repareres.  

                      Budgetudvalget har meddelt Brønshøj kirke, at deres nye sognehus, som så ud til  

                      blive dyrere end budgetteret, skal holdes inden for budgettet.  

                      Menighedsrådet orienteres slutteligt om økonomien bag de Himmelske Dage.   

                     Menighedsplejen: 

                     Vibeke Rasmussen fortæller, at både Lille og Store udflugt her i maj har været en 

                      ubetinget succes og at menighedsplejen herved har glædet mange mennesker. 

                     Børnehaven: 

                     Børnehavens kontrakt med Garnisonskirken skal gennemgås igen, fortæller Helle  

                     Bonnesen. Børnehavens egenkapital vokser og har snart nået målet på 1. mill. 

                     

      Ad.  12.  Evt.    

                       

 

                  

                     Mødet slut 21.45 


