Referat af Menighedsrådsmøde den 9. maj 2017, kl. 18.30 i Kastelskirken
Tilstede: Lars Poulsen-Hansen (LPH), Rovig Mastrup (RM), Ulla Rasmussen (UR), Susanne Adair (SA),
Hanne Elsborg (HE), Marianne Hallund (MH), Else Hviid (EH), Ove Nordly (ON), Birgitte Schmidt (BS),
Thomas Hansen Beck (THB), Lasse Ewerlöf (LEW), Bo Torp Pedersen (BTP), Birgitte Bundgaard (BB).
Afbud: Kirsten Busch Nielsen.
Referent: Kim Frisenette
1. Godkendelse af dagsorden

Ændring til pkt. 13, som benævnes ’Personalesager’. Bemærkninger til
referat af menighedsrådsseminar kommer under pkt. 12.
Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referatet af
MR-mødet 14.3.2017 og
underskrivelse af dette.

Referat godkendt og underskrevet.

3. Økonomi: 1. kvartalsrapport.
Budget 2018

-1. kvartalsrapport ser fin ud. Intet særligt at bemærke. Rapporten tages
til efterretning og underskrives.
-I forbindelse med Budget 2018 er det nødvendigt at holde et ekstra
rådsmøde med Klaus Frederiksen inden sommerferien. Det foreslås at
lægge dette møde d. 6/6 eller d. 13/6 kl. 18:30.
I det foreløbige budget er der et underskud på ca. 83.000, som
fremkommer ved, at der er afsat en hel årsløn til musikmedarbejderen
(Katja). Hendes kontrakt udløber til januar, men der vil være midler til at
forlænge hendes ansættelse på et mindre timetal end nu. Det skal rådet
diskutere og tage stilling til, og så skal der evt. forhandles med Katja om
det. I den nuværende aftale er hun ansat på 26 timer om ugen, og der
kan findes midler til 20 timer i 2018.
Alle giver herefter deres mening til kende efter tur, og det står klart, at de
fleste mener, at børnearbejdet med Babysalmesang og Musikalsk
Legestue er det vigtigste, og dernæst arbejdet med Kastelskoret.
Folkekoret har ikke den store opbakning i rådet. EH foreslår, at vi i stedet
for et børnekor opretter et drengekor, da det ikke findes ret mange
andre steder.
LEW bemærker, at man måske skal gentænke stillingen til januar, når
Katjas kontrakt udløber, og i stedet få ansat en kirkemusiker, som både
kan varetage kor- og børnearbejde samt vikariere for organisten.
Emnet tages op igen på det ekstraordinære budgetmøde med Klaus
Frederiksen, og LPH og HE holder forinden et møde med Katja.
-Andre ting der skal tages hensyn til i Budget 2018:
Et nyt kirkeblad.
Wi-Fi i kirken.
2 stk. projektorer.

4. Meddelelser fra formanden

-LPH takker for fødselsdagsgave og lykønskninger.
-Tak for et godt menighedsrådsseminar.
-Artikel i MR-bladet om den årlige Arbejdsmiljødrøftelse. HE og LPH taler
videre om dette.
-Ved en højmesse med 2 dåb 2. Påskedag blev der spillet et stykke musik
på blokfløjte af det ene dåbsbarns far. Rådet enedes om at frabede sig
den slags optræden under højmessen i fremtiden. Det kan gå til
bryllupper og bisættelser, men ikke til en højmesse.
-Ejgil Schiønning er gået på pension og dermed holdt op med at være
repræsentant for kirkens overtilsyn, Forsvaret. Det vides ikke, om eller

hvornår der udpeges en anden.
-Tak til BTP for at have fået rettet gudstjenestelisten i Berlingske, så vi nu
ikke mere er blandet sammen med Kastelskirken på Bornholm.
-ANZAC Day med den Australske Ambassade forløb tilfredsstillende.
-Der er opstillingsmøde d. 28/8 kl. 17 til valg til Provstiudvalget. Mødet
foregår i Sct. Jakobs Kirkes menighedssal, og det er vigtigt at rådet møder
op og støtter op om dette.
-Der er nye Kirkebiodatoer fra BTP for efterårets program.
-Der foregår TV-optagelser i fængslet til Danmarkshistorien.
Optagelserne handler om Orla Lehmann, som ikke sad i Kastellet (!), men
i Domhuset på Nytorv. Formanden bryder sig ikke om dette
historiefalskneri.
5. Meddelelser fra
kontaktpersonen

-Der er kommet ny sopran i kirkekoret pr. 5/4. (Sigrid)
-Under Janes orlov er der forskellige vikarer. Jane er tilbage fra 1/7.
-Svafa er sygemeldt resten af sæsonen, så Folkekor og Musikalsk
Legestue er aflyst indtil sommerferien.

6. Nyt fra præsterne

THB ønsker klokkeringning og klokkeringningscirkulære med som punkt
på næste ordinære rådsmøde.
EH: Alle lørdage er besat med vielser og dåb fra nu og til efter sommeren.
EH har fået en kontakt til Walkathon, som hun og kommandanten vil tale
med vedr. evt. programsat morgensang, som optakt til Walkathon.

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
8. Ordet er frit

Ingen medd.
Ingen bem.

9. Nyt fra udvalgene med
vedtagelse af kommissorier for
de enkelte udvalg på grundlag af
vedhæftet udvalgsfortegnelse:
a) Forretningsudvalget

Ingen medd.

b) Aktivitetsudvalget

Der er sommerudflugt for rådet og ansatte d. 3/9. Vi starter med en
sandwich i kirken, inden vi kører til Stevnsfortet, hvorfra vi kører til LPH,
der byder på lidt at spise og drikke.

c) Menighedsplejeudvalget
(Vedtagelse af vedtægter)

d) Arven
(Vedtagelse af vedtægter)

Forslag til vedtægter er blevet udsendt inden mødet. Vedtægterne
vedtages.
BTP vælges som formand og kasserer.
RM vælges som intern revisor.
MH indtræder i udvalget.
-BTP har afvist at betale en opkrævning på kontingent til Samvirkende
Menighedsplejer, da vi ikke er medlem.
-Indsamlingerne via MobilePay har taget et betydeligt ryk op i år.
(Vedtægter og valg blev vedtaget på sidste rådsmøde)
Der sker ikke det store, men der har været lidt udbytte på aktier og
obligationer, så der i banken nu står ca. 4.000 og hovedkapitalen udgør
knapt 180.000.

e) Musikudvalget
LEW foreslår at afholde nogle orgeldemoer henover sommeren, hvor
publikum, i lighed med sidste sommer, kan se orglet demonstreret tæt
på. F.eks. efter en højmesse kl. 11.30.

f) Bygnings- og inventarudvalg
-ON arbejder på at få ført præstetavlen up to date, men det går
langsomt.
-Håndgreb op til alteret og døren til søjlesalen er fortsat et ønske, og der
arbejdes på det.
10. Kollektplan

EH og THB fremlægger ny kollektplan, som er ændret en del på
sammensætning og antal indsamlinger pr. formål. Planen godkendes.

11. Aktivitetskalender 2017
(MR-møder i sidste halvår)

I efteråret 2017 er der nu aftalt menighedsrådsmøder d. 29/8, 24/10 og
28/11.

12. Eventuelt

-Referatet af det nyligt overståede menighedsrådsseminar diskuteres og
rettes til. LPH udsender et tilrettet referat.
-MH spørger opklarende til salmesedlen til højmesserne.
Der er udarbejdet fortroligt referat af drøftelse af tillæg til Lasse og to
andre personalesager. Referatet er tilstillet Forretningsudvalget.

13. Personalesager

Mødet slut kl. 21.25

