
Menighedsrådsmøde                     Den 25. august 2017 

 

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 24. august 2017 kl. 19.00 

i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken 

 

Til stede: Claus Oldenburg, Merete Westergaard, Peter Lütken, Vibeke Rasmussen, Helle 

Bonnesen, Gustav Grüner, Christel Buchter, Susanne Heering, Jan Nissen og Sahra Lindeberg 

(sekretær). 

Afbud fra: Hans Westenholz, Erik Norman Svendsen, Niels Blomgren-Hansen, Klaus Frederiksen, 

Martin Klintholm og Jan Pehrsson.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af sidste møde den 23. maj 2017 

3. Orientering ved formanden  

4. Kvartalsrapport for 2. kvartal fra Garnisons kirke og kirkegård (bilag 19) 

5.                   Regnskab for Kirkebio (bilag 20) 

6.                   Kulturnat den 13. oktober 2017 

7.                   Kirkesyn 20. sep. 2017 k. 10. Mødes ved kirkegårdens kontor 

8.                   Den violette messehagel. (Eventuel reparation) 

9.                   Nyt fra: 

                      -     Sognepræsten 

-     Kirkeværgen 

-     Kasserer/Regnskabsfører   

-     Kirkegården 

-     Kontaktperson 

-     Provstiudvalget 

-     Menighedsplejen 

-     Børnehaven 

10. Eventuelt 

 

 

Ad 1. Dagsorden blev godkendt 

Ad 2. Referatet blev godkendt. 

Ad 3. Formanden starter på vegne af menighedsrådet med at lykønske Vibeke Rasmussen 

                      med hendes 75 års fødselsdag og takke for hendes store indsats i menighedsrådet og i  

                      menighedsplejen.  

                      Merete Westergaard orienterer herefter rådet om den sidste periodes nyheder: Merete  

                      Westergaard har modtaget sommerbrev fra Københavns biskop, som udtrykker sin  

                      glæde over at besøge os i kirken. Brevet oplæses for rådet.  

                      Der er blevet ansat en ny sekretær på kirkegårdskontoret. 

                      Den 8. september vil der blive afholdt koncert i kirken i anledning af kongres for  

                      nordiske kirkegårdsledere. I den forbindelse inviterer Klaus Frederiksen  

                      menighedsrådet med til middag på Scandic Hotel, da han efterfølgende fratræder som  

                      formand for kirkegårdslederne.  

                      Merete Westergaard er blevet kontaktet af den Georgiske ambassade, og der er nu 

                      forsøgt aftalt koncert i Garnisonskirken med georgisk mandskor den 7. marts 18.  

                      Formanden anbefaler varmt koncerten, som en ekstraordinær begivenhed.                                                          



Ad. 4.           Kassereren er ikke til stede, men har givet meddelelse om, at regnskabet ser fornuftigt 

ud. Der er kontrolleret kontoudtog etc. Det eneste som kan bemærkes er, at 

kirkegården har haft større indtjening end beregnet, men det svinger erfaringsmæssigt, 

og så er der en fejlkontering, som vil blive rettet efterfølgende 

                      Menighedsrådet godkender kvartalsrapporten 01-01-2017- 30-06-2017. 

                                            

Ad. 5. Fremlæggelse af regnskab for Kirkebio måtte udskydes til næste  

                      menighedsrådsmøde.  

                       

Ad. 6. I Garnisonskirken er det i år studerende fra DKDM, som står for musikken på  

                      Kulturnatten den 13. oktober 2017. Når programmet foreligger, vil det blive lagt på 

                      hjemmesiden. Peter Lütken, Susanne Heering, Christel Buchter, Vibeke Rasmussen,  

                      Helle Bonnesen og Merete Westergaard melder sig som frivillige til aftenen. 

                     

Ad. 7. Der vil blive afholdt kirkesyn den 20. september kl. 10.  

 

Ad. 8.            Den violette messehagel er ved at være slidt. Menighedsrådet beslutter i første  

                      omgang at forsøge at lade den reparere, men på den lange bane må der nok anskaffes  

                      en ny messehagel til kirken. 

 

Ad. 9.            Sognepræsten: Kirkebladet er på plads og vil blive omdelt lørdag den 2. september.  

                      Næste nummer af Herrens Mark, som denne gang har emnet frygt, er under  

                      udarbejdelse og det går hastigt fremad. Udgave 11 vil indeholde fire artikler og vil  

                      blive illustreret med sort/hvide billeder.  

                      Det nye konfirmandhold starter den 7. september og der er på nuværende tidspunkt 18 

                      på holdet.   

                      Kirkehøjskolen starter som vanligt sidst i september og der er mange tilmeldt. 

                      Thomas Mann-forelæsninger får ligeledes stor tilslutning og vil løbe over de næste  

                      fire semestre. 

                      Kirkeværgen: Orienterer rådet om afsluttede, igangværende og forestående projekter  

                      i kirken og på kirkegården. Håndlisterne ved kirkens indgang er blevet opsat og ser  

                      nydelige ud. Der er kommet lys i udhængsskabet. Google Street view vil blive lagt på   

                      hjemmesiden til benyttelse for alle. Gulv i kirke og i sognehuset er blevet ordnet over  

                      sommeren.  

                      Kasserer/regnskabsfører: Intet yderligere. 

                      Kirkegården: Intet yderligere. 

                      Kontaktperson: Der planlægges medarbejdermøde i september.  

                      Peter Lütken har en præste- og organisttavle under udarbejdelse til ophængning i  

                      kirken.   

                      Provstiudvalget:  De nye kirkebyggerier kommer til at gøre et voldsomt indhug i  

                      økonomien.  

                      Der skal være valg til provstiudvalget. I den anledning opfordres menighedsrådet til at  

                      deltage i mødet den 28. august kl. 17-18 i Sct. Jakobs kirke.                             

                      Børnehaven: I børnehaven forløber alt, som det skal.  

                      Menighedsplejen: I menighedsplejen har det ligget stille i sommer. Besøgstjenesten  

                      er gået lidt i sig selv. Den Sorte Gryde, nu Hugs and food, har fået en økonomisk 

                      håndsrækning.  

 



Ad.10.            Evt.  Intet at bemærke.  

                      

                     Næste møde er den 23. nov.     

 

                                Mødet slut kl. 21:00 

Referent Sahra 


