Referat af Menighedsrådsmøde den 13. marts 2018, kl. 18.30 i Kastelskirken
Tilstede: Rovig Mastrup (RM), Ulla Rasmussen (UR), Susanne Adair (SA), Ove Nordly (ON), Hanne Elsborg
(HE), Else Hviid (EH), Birgitte Schmidt (BS), Lasse Ewerlöf (LEW), Bo Torp Pedersen (BTP), Birgitte Bundgaard
(BB), Marianne Hallund (MH) Klaus Frederiksen (KF) var til stede under punkterne 1, 2 og 3.
Johanna Røjkjær Daugaard var til stede under punkterne 1 - 11
Afbud: Lars Poulsen-Hansen, Thomas Hansen Beck, Kirsten Busch-Nielsen
Referent: Birgitte Schmidt i Kim Korning Frisinettes fravær
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt
Punkterne 12, 13 og 14 lukkes

2. Bemærkninger til referaterne
af rådsmøderne den 16. januar
og 4. februar 2018 og
underskrivelse af disse

16.01.18: Lasse havde et spørgsmål til punkt 5, som blev forklaret og
uddybet af Hanne. Derefter blev referatet underskrevet.
04.02.18: Lasse afviste referatet og ønskede at få det indført som
særstandpunkt i referatet, hvilket medlemmerne af Rådet accepterede.
Lasses skriftlige kommentarer vil blive vedlagt referatet af MR-mødet
dags dato.
Herefter blev referatet underskrevet af de øvrige MR-medlemmer

3. Godkendelse af årsregnskab
2017

Årsregnskabet udviste et driftsmæssigt overskud.
MR har frie midler med udgangen af 2017 til afgrænsede projekter
Klaus Frederiksen besvarede spørgsmål til årsregnskabet; herefter blev
årsregnskabet godkendt af rådsmedlemmerne.
Else følger op på kontingent til DSUK. Der er ikke betalt kontingentet for
2016 og 2017. - Punktet med hensyn til medlemskab tages op på det
næste MR-møde.
Kastels Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40381813, Regnskab 2017,
Afleveret d. 05-03-2018 13:51

4. Status angående
bødeforlægget på 100.000 kr.
5. Meddelelser fra formanden

Sagen ligger stille det kommende år, idet den pågældende
anklagefuldmægtig i politiet, der skulle behandle sagen er gået på barsel.
MR rykker ikke for svar.
Vejskilt ved det kommende Frihedsmuseum:
- vejskiltet skal både have et kirkepiktogram og et kirkenavn
Prins Henriks bisættelse:
- Prinsens musikkorps holdt musikprøve i kirken, inden der skulle spilles i
forbindelse med bisættelsen
-klokkeringningen fungerede som den skulle
-Lasse spillede om mandagen i Christiansborgs Slotskirke
- Provstiudvalget besluttede på et møde i februar at oprette ½ stilling
som HR-medarbejder for hele provstiet og ½ stilling, som støtte for Klaus
Frederiksen.

6. Meddelelser fra
kontaktpersonen

7. Nyt fra præsterne

MR vedtog ansættelse af 2 nye sangere:
1 sopran og 1 en tenor
- ansættelsesbeviser kan først underskrives, når MR har godkendt
ansættelserne
-kirketjenervikar behov
MR vedtog at udvide vikarlisten med en af korets sangere, som 3.
kirketjenervikar
-Kontaktperson ønsker at være med, når der sker nyansættelser. HE
ønsker at byde de nyansatte velkommen og orientere om de praktiske
ting og de aktiviteter, der er i MR-regi.
Else:
præsenterede Johanna Røjkjær Daugaard, som er praktikant hos Else
henover foråret
Provstiets præster har på provstiplan vedtaget at oprette sorggrupper
Else er med til at oprette sorggruppe på Østerbro, som er et Østerbro
projekt
Der har været 4 sorggrupper i alt: Vesterbro, Amager, i Domkirken og på
Østerbro
Det går på skift mellem forskellige præster, der har vist interesse for
sagen.

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Vedr. Ansættelse af de to nye korsangere:
Efter Højmessen i søndags (11.03), blev der holdt en kort introduktion,
hvor Kontaktpersonen orienterede om MR’s arbejde og
Medarbejderrepræsentanten orienterede om, hvad han stod for blandt
andet om, at man havde sidemandsoplæring i koret, hvor de nye
korsangere lærer af de mere erfarne.
Der var
-23 ansøgere til sopranstillingen i koret
-13 ansøgere til tenorstillingen i koret
Ros til Johanna for hendes diktion til formessen i søndags
Ros til Claus for programtrykning og kirketjenernes generelle store hjælp
ved koncerterne.

9. Ordet er frit

Ingen bemærkninger.

10. Nyt fra udvalgene:
a) Forretningsudvalget

Ingen bemærkninger

b) Aktivitetsudvalget

Udflugten går i år den 2. september til Roskilde Domkirke samt klosteret
og med frokost på restaurant ”Snekken” i Roskilde havn.

Visadankort til formand for
udvalget

b) VISA-DANKORT til formanden for aktivitetsudvalget
Beløbsgrænse 15.000,- kr.

c) Menighedsplejeudvalget

Regnskab og beretning er udsendt
Opstillingen af regnskabet er ændret, grundet ændring af
regnskabsteknikken.

- Mobile-pay indbetalingerne er stigende og blevet mere populært.
Det nye år:
MR har en tilskudsyder, der indbetaler et fast beløb hver måned.
Der står et pænt beløb på kontoen til fremtidige behov/ansøgere.
d) Udvalget vedr. Arven

Årsregnskab er udarbejdet for 2017
Arven blev ikke anvendt til noget formål i 2017.
Fanereparationen i det kommende år skal formodentlig betales via
Arven.
Hanne bemærker, at Første Regiment ønsker at være med til at betale for
reparation af Fanen.
Susanne bemærker, at antependiet trænger til at blive renset.
Bygnings- og inventarudvalget tager kontakt til Claus.

e) Musikudvalget

-Lasse tager initiativ til indkaldelse af Musikudvalget.
-Lasse spørger hos Kommandantskabet om der er arrangementer
planlagt til Kastellets Fødselsdag, Kulturnatten og Bededagsaften.
-Søndagskoncerterne er meget velbesøgte
Det kommende år:
-Onsdagskoncert: Sammenarbejde med Wonderful Copenhagen og
Konservatoriet
-Store Bededagsaften er en fast tradition
-Efterårskoncertprogrammet skal planlægges men er næsten på plads
idet, der er planlagt 4-5 koncerter, som ligger fast.
-Samarbejde, i lighed med tidligere, med Ensemble Midtvest er også en
mulighed, idet Lasse er blevet kontaktet af den nye kunstneriske leder
Foråret 2019: aftale med Ulrik Mortensen; ellers er intet planlagt til 2019.

f) Bygnings- og inventarudvalget Forsatsvinduer: afventer
(forsatsvinduer)
Ove overrakte en tilsynsprotokol mappe med diverse interessante
papirer til Rovig, som modtog den i formandens fravær.
Mappen skal placeres i boksen på Claus’ kontor.
Else har et referat fra et provstesyn
g) Redaktionsudvalget

Intet nyt

11. Eventuelt

Susanne nævner at præsternes mikrofoner ikke virker så godt – der er
forskel på lydkvaliteten,når præsterne taler fra alteret og fra
prædikestolen.

12. Løn til kor- og
musikmedarbejder
LUKKET
13. Claus Kofod: Månedlig
seniordag og

Separat referat

Separat referat

fastholdelsesbonus (Mails af
14.2.18)
LUKKET
14. Status i sopransagen
LUKKET

Separat referat

Mødet slut kl. 21.00
Underskrifter:

Rovig Mastrup:
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
Birgitte Schmidt:
___________________________________________________________________________________
Bo Torp Pedersen :
___________________________________________________________________________________
Birgitte Bundgaard:
___________________________________________________________________________________
Marianne Hallund :
___________________________________________________________________________________
Ove Nordly:
___________________________________________________________________________________
Lars Poulsen-Hansen:
___________________________________________________________________________________
Thomas Hansen Beck:
___________________________________________________________________________________

