Menighedsrådsmøde

Den 25. november 2015

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00
i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken
Til stede: Claus Oldenburg, Merete Westergaard, Peter Lütken, Vibeke Rasmussen, Hans
Westenholz, Susanne Heering, Gustav Grüner, Christel Buchter, Kirsten Tingleff, Niels BlomgrenHansen, Helle Bonnesen, Jan Nissen og Sahra Lindeberg (sekretær).
Afbud fra: Erik Norman Svendsen, Klaus Frederiksen og Peter Bartholin.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af sidste møde den 18. august 2015
Orientering ved formanden
Konstituering:
Valg af Formand
Valg af Næstformand
Valg af Kontaktperson
Valg af Kasserer
Valg af tegningsberettigede
Valg af Børnehavens bestyrelse
Nedsættelse af udvalg:
Forretningsudvalg/Kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Musikfonden
Regnskabsrapport for 3. kvartal for kirke og kirkegård (bilag 55)
Årsbudget 2016 (bilag 56)
Ansættelsesbeviser for korsangere med – og uden rådighedsforpligtelse (bilag 57a +
b)
Lån af menighedssal (bilag 58)
Kollektlisten (bilag 59)
Godkendelse af nyindretning af mandskabsbygningen på kirkegården (bilag 61)
Kirkens Korshær (bilag 60)
Flygel-sag (bilag 62)
Nyt fra:
- Sognepræsten
- Kirkeværgen
- Kontaktperson
- Kassereren
- Regnskabsfører/kirkegård
- Provstiudvalget
- Menighedsplejen
Forslag til møder i det kommende forår 2016: Torsdag den 17. marts og torsdag den
26. maj
Eventuelt

Ad 1.

Ad 2.
Ad 3.

Dagsorden blev godkendt med et par tilføjelser:
6a. Revisionsprotokollat af 11.11.15.
Under punktet ”Sognepræsten”: Forslag fra Erik Norman Svendsen om at afholde
fællesgudstjeneste 2. pinsedag.
Referat fra sidste møde den 18. august samt fra det ekstraordinære møde den 26.
august 2015 blev godkendt.
Merete Westergaard beretter om årets landemode, som forløb godt med 5 deltagere fra
Garnisons menighedsråd.
Kulturnatten forløb også fint i Garnisonskirken med over 500 besøgende.
Peter Lütken og Merete Westergaard har set på stof til en ny messehagel hos Mette
Palsteen. Der blev fremvist stofprøver, så menighedsrådet kunne danne sig et indtryk
og give deres besyv med.
Der er kommet bedre lys i menighedssalen, som man i særdeleshed er glade for ved
sang- og musikeftermiddagene.
Susanne Heering har foreslået at stå for opsætningen af et krybbespil i kirken i
samarbejde med børnehaven julen 2016, et initiativ som alle er meget positive stemt
overfor.

Ad. 4.

Valg af Formand: Der er afgivet 6 stemmer. Merete Westergaard er valgt med 6
stemmer.
Valg af Næstformand: Der er afgivet 6 stemmer. Niels Blomgren-Hansen er valgt med
6 stemmer.
Valg af Kontaktperson: Peter Lütken.
Valg af Kasserer: Niels Blomgren-Hansen.
Valg af Tegningsberettigede: Merete Westergaard og Niels Blomgren-Hansen.
Valg af Børnehavens bestyrelse: Susanne Heering valgt som suppleant. (Det egentlige
valg bliver først afholdt i 2016. Der er kun valg til børnehavens bestyrelse hver andet
år).
Nedsættelse af udvalg:
Forretningsudvalg/Kirkegårdsudvalg: Merete Westergaard, Claus Oldenburg, Niels
Blomgren-Hansen, Peter Lütken, Gustav Grüner, Klaus Frederiksen og Hans
Westenholz.
Aktivitetsudvalg: Claus Oldenburg, Merete Westergaard, Erik Norman Svendsen,
Christel Buchter, Peter Lütken, Vibeke Rasmussen, Gyrite Madsen, Jan Nissen og
Hans Westenholz. (et åbent udvalg).
Musikfonden: Hans Westenholz, Bente Kalhauge, Merete Westergaard og Sven
Madsen.

Ad. 5

Niels Blomgren-Hansen gennemgår regnskabsrapporten for 3. kvartal for kirke og
kirkegård.

Ad. 6

Menighedsrådet ved Garnisonskirken godkendte ”Garnisons Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 21289310, Budget 2016, Endelig budget afleveret d. 30-10-2015 11:07.”

Ad. 6a

Revisionsprotokollatet af 11.11.2015 blev godkendt.

Ad. 7

Merete Westergaard fremlægger de nye ansættelsesbeviser for korsangere med – og
uden rådighedsforpligtelse. Menighedsrådet godkender.

Ad. 8

FU har udarbejdet en ny instruks angående lån af menighedssalen. Merete
Westergaard orientererede om opstramningen, og der kom forslag til nogle tilføjelser,
som godkendtes.

Ad. 9

Kollektlisten var på forhånd gennemgået af Claus Oldenburg og Erik Norman
Svendsen. Claus Oldenburg foreslår, at indsamlingen i advent-perioden primært går til
”Den Sorte Gryde”. KFUM’s Sociale Arbejde vil der blive indsamlet til gennem hele
påsken. To søndage i Trinitatistiden vil blive reserveret til Menighedsplejen. Den
Grønlandske Bibelsag vil blive taget op til overvejelse. Kollektlisten godkendes af
rådet.

Ad. 10

Gustav Grüner beder om rådets godkendelse af det fremlagte projekt for ny-indretning
af mandskabsbygningen på kirkegården. Menighedsrådet godkender projektet og den
fremlagte økonomiske ramme herfor.

Ad. 11

Niels Blomgren-Hansen præsenterer menighedsrådet for Kirkens Korshærs appel til
kirken om at blive kirkepartner med den lokale Kirkens Korshær. Han fortæller om
det diakonale arbejde, som organisationen står for og hvad de kan tilbyde kirken, hvis
der indgås et partnerskab. Menighedsrådet er positivt indstillet over for et foreløbigt
partnerskab og beslutter at give de 10.000 kr. af ligningsmidler til formålet. Sagen
tages op og evalueres efter et års forløb.

Ad. 12

Merete Westergaard fremlægger for menighedsrådet, at der er blevet mulighed for at
erhverve et koncertflygel som erstatning for det gamle, som det ikke er muligt at
reparere. Man har endnu ikke fået mulighed for at afprøve flyglet og det er derfor
stadig lidt usikkert, om det er netop dette flygel, man ønsker. Merete Westergaard
beder rådet om at godkende, at FU kan beslutte at erhverve et flygel indenfor den
præsenterede økonomiske ramme (400.000 kr.). Menighedsrådet godkender dette.
Merete Westergaard nævner desuden muligheden af- om nødvendigt - at søge fonde
til formålet.
Nyt fra:
Sognepræsten: Claus Oldenburg sætter rådet ind i sine overvejelser om, hvorvidt
årsrapporten skal udkomme i papirudgave eller udelukkende i en digitaludgave. Rådet
mener, at man bør spare papirudgaven væk. Claus Oldenburg vil arbejde videre på
sagen og den økonomiske del af den og forelægge et endeligt forslag for FU på deres
næste møde før jul.
2. pinsedag anses for at være en lidet besøgt kirkedag, og mange steder har man derfor
valgt at holde fællesgudstjenester; nogle steder under åben himmel. Erik Norman
Svendsen foreslår, efter samråd med Mikkel Wold, at Garnisonskirken slår sig
sammen med Sct. Pauls kirke og Frederiks kirke og holder en fælles 2. pinsedaggudstjeneste. .Menighedsrådet mener, man skal forsøge projektet for næste år, 2016.
Claus Oldenburg orienterer om status på personalesag i børnehaven. Sagen er blevet
behandlet meget fint med en stor indsats fra børnehavelederen.
Børnehaven har på nuværende tidspunkt oparbejdet et overskud på ca. 400.000 kr.
Der er blevet ansat en ny forstander, Jette Jensen, på Nybodergården til alles
tilfredshed.
Kirkeværge: Gustav Grüner orienterer rådet om afsluttede, igangværende og

Ad. 13

Ad. 14

Ad. 15.

forestående projekter i kirke og på kirkegården. Bilag vedlagt på kontoret.
Kontaktpersonen: Peter Lütken fortæller, at der er blevet afholdt medarbejdermøde,
hvorpå det er fremkommet, at der mangler kordegnevikarer. Der er melding fra netop
afgåede kordegn i Holmens kirke Anne Løgstrup, som har vist interesse for
lejlighedsvis vikar arbejde i vores kirke.
Der har været fremlagt materiale på kontoret omkring efteruddannelse af personalet.
Umiddelbart har det ikke relevans på nuværende tidspunkt her i kirken.
Kasserer: Intet yderligere.
Regnskabsfører: Ikke til stede.
Provstiudvalget: Budgetudvalget: Niels Blomgren-Hansen fortæller, hvordan man i
udvalget er begyndt at tænke på de nye kirker, som skal bygges. Det vil blive en
meget stor udgift.
Orienterer desuden fra diskussionen om finansieringen af ”Himmelske Dage.”
PU: Man vil i provstiudvalget gå ind og se grundigere på de enkelte kirkers
økonomi.
Metroselskabet har vist sig at være noget utroværdigt. Det viser sagen med
grundvandsmålinger ved Marmorkirken.
Der er blevet indsat en ny budgetprovst i Valby-Vanløse provsti: Finn Veilgaard.
Menighedsplejen: Menighedsplejen har haft møde. Anita Møhlenberg er blevet valgt
som næstformand. ”Den Sorte Gryde” er igen blevet tildelt 20.000 kr., Frelsens hær
5000 kr., Tværkulturelt Center 5000 kr. og der er sat 2000 kr. af til julehjælp.
Vibeke Rasmussen fortæller rådet om Den Sorte Grydes store indsats.
Mødedatoer for foråret 2016: Torsdag den 17. marts og torsdag den 26. maj.
Mødedatoerne blev vedtaget.
Intet

Mødet slut kl. 22:10
Referent Sahra

