Referat af Menighedsrådsmøde den 14. marts 2017, kl. 18.30 i Kastelskirken
Til stede: 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), Lise Abrahamsen (LA),
Klaus Frederiksen (KF), praktikant Sven Rune Havsteen.
Afbud: Kirsten Busch Nielsen, Birgitte Bundgaard.
Referent: Kim Frisenette
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referat af
MR-mødet 17.1.2017 og
underskrivelse af dette.

Referat godkendt og underskrevet.

3. Økonomi: Godkendelse af
Årsregnskab 2016.
Gennemgang af budget.
Indbetalinger til korene.

Årsregnskab 2016 gennemgået og forklaret af KF.
Årsregnskab 2016 med bundteksten ’Regnskab 2016, afleveret d. 02-032017, 9:47’ godkendes.
Det skal indskærpes overfor korlederne, at de sørger for at indkræve
kontingenter. Hvis kormedlemmer ikke betaler, må de stoppe.
KF bemærker, at der skal lægges et ekstra rådsmøde ind inden 15. juni, af
hensyn til budgettet, som ikke gennemgås på dette møde.
Spørgsmålet omkring hvem der afholder udgiften til reparation af klokker
og tårnur diskuteres. De løbende eftersyn har indtil nu været betalt af
rådet.
Det menes, at større renoveringer og istandsættelser samt udskiftning
dog skal afholdes af Forsvaret, som ejer anlægget.

4. Meddelelser fra formanden

LPH takker for alle de venlige hilsner under sin sygemelding.
-Oplæg til borgerlige vielser ved møllen diskuteres, da kommandanten
har luftet denne ide. Borgerlige vielser er myndighedshandlinger, som
ikke er forenelige med kirkens egne vielser og program. Parkering på
området vil i øvrigt blive et kaos disse dage.
-Meget flot anmeldelse i Kristeligt Dagblad af koncerten d. 5. marts.
-I forbindelse med valg til Provstiudvalg er der opstillingsmøde d.
28.08.17 kl. 17 i Skt. Jacobs Kirke. Det er vigtigt at så mange som muligt
møder op og stemmer. Evt. skal der være afstemning ved et
menighedsrådsmøde i perioden 30.9-14.10.
-Til det nye Nordhavnskvarter er der reserveret en byggegrund på
Levantkaj. Byggeriet vil kunne indledes 4-5 år efter afholdelse af en
arkitektkonkurrence.

5. Meddelelser fra
kontaktpersonen
6. Nyt fra præsterne

Ingen medd.

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

LEW bemærker at det bliver godt at få Claus Kofod tilbage igen pr. 1. april.
- 15.3 er der foresyngning med 5 forskellige sopraner til sopran-stillingen.

EH har 18 konfirmander, hvoraf 16 skal konfirmeres Palmesøndag. 7 af
konfirmanderne på dette hold er fra Kastels sogn, og EH ønsker at dette
tal skal være højere i fremtiden.
-EH har gennemgået og revideret kirkens skrivelser.
-Kirkens to Facebooksider (Lasses og Elses) er nu slået sammen til en side.
-Der er planlagt Kantategudstjeneste d. 11. juni.

8. Ordet er frit

Ingen bemærkninger.

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

Kommissoriet vedr. FU gennemgås og godkendes. Det aftales at tage
resten af kommissorierne med til diskussion på det kommende
menighedsrådsseminar. De forskellige udvalg bedes have gennemgået
deres eget kommissorie på forhånd.

b) Aktivitetsudvalget

Udvalget har lavet et oplæg til en ”brainstorm”, omkring hvad vi vil med
vores kirke i fremtiden. Oplægget skal diskuteres på det kommende
menighedsrådsseminar.

c) Menighedsplejeudvalget

BTP indstiller til rådet, at THB ikke fremover behøver at være født
medlem af udvalget. Ligeledes mener BTP, at det skal overvejes, om
rådet fremover skal udpege formand og kasserer for udvalget.
-Der er faldende indtægter i Menighedsplejen, trods indførelsen af
MobilePay. Præsterne opfordres til at reklamere mere for
indsamlingerne til Menighedsplejen.
-Regnskabet for 2016 gennemgået og taget til efterretning. Dog mangler
det at blive revideret af RM, som er intern revisor.

d) Arven

Vedtægten siger, at rådet skal vælge formand og kasserer for Udvalget
vedr. Arven. Følgende blev valgt: Formand for udvalget: Lars PoulsenHansen. Kasserer: Bo Torp Pedersen. Intern revisor: Rovig Mastrup.
-Regnskabet for 2016 ser godt ud, med et lille overskud.

e) Musikudvalget

Kulturnat og 9 læsninger er oplæg til udvalgets næste møde.
-Orgeldemonstration til sommer er på tegnebrættet.
-LPH foreslår, at al musik ved kirken skal ind under udvalget.
-LEW er ved at planlægge Søndagskoncerterne for efteråret 2017 samt
hele 2018.

f) Bygnings- og inventarudvalg

Ove præsenterer rådets nye synsprotokol og historien om dens
tilblivelse. Fra 2016 kører syn mv. snorlige, og der afholdes således årlige
syn. Næste kirkesyn bliver til maj. Ved disse syn skal også de to
præsteboliger synes.
-Eigil Schjønning er gået på pension, og en ny observatør fra Forsvaret er
endnu ikke udpeget.

10. Kollektplan

THB og EH laver et forslag og indstilling til en ny kollektliste.

11. Menighedsrådsseminar
29. april. Vedtagelse af plan.

LPH fremlægger forslag til plan/dagsorden for det kommende
menighedsrådsseminar. Planen godkendes.

12. Aktivitetskalender 2017

Ingen nye bemærkninger. Ny Aktivitetskalender er just udsendt.

13. Eventuelt

HE: Der var flot fremmøde på 60 stk. til foredraget 4. marts med Peter
Tudvad.

-HE vil gerne invitere guidekorpset op og se Dr. Dampes gamle celle. Det
blev bifaldet.
-BTP: Gudstjenestelisten i Berlingeren er stadig misvisende.
-BS påpeger, at kirketjenervikaren skal sidde nede bag i kirken under
gudstjenesterne, så han/hun kan holde øje med dørene. Dette var ikke
tilfældet i søndags.
14. Tillæg til Lasse

Medarbejderrep. LEW kommenterer baggrunden for ansøgning om
tillæg.
------LEW og referent Kim Frisenette forlader mødet, og mødet lukkes----Der er udfærdiget referat af dette punkt til FU.

Mødet slut kl. 21:30

