Referat af Menighedsrådsmøde den 17. januar 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), Birgitte Bundgaard (BB), Ove Nordly (ON), Birgitte
Schmidt (BS), Thomas Hansen Beck (THB), Lasse Ewerlöf (LEW).
Afbud: Kirsten Busch Nielsen, , Bo Torp Pedersen, Lise Abrahamsen,.
Referent: Kim Frisenette
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referat af
MR-mødet 22.11.2016 og
underskrivelse af dette.

Referat godkendt og underskrevet.

3. Godkendelse af
Revisionsprotokollat af 11.10.16 behandlet, herunder revisors
Revisionsprotokollat af 11.10.16 bemærkning.
Menighedsrådet har taget bemærkningen ad notam, og fejlen vil blive
rettet til Regnskab 2017.
4. Meddelelser fra formanden

Sognegrænseproblemet er nu endeligt løst, og hele Århusgade hører nu
til Hans Egede Sogn, som det skal.
-Rådets medlemmer bedes opdatere/oprette CV’er og sende til LPH.
-1. Reg. sangkor takker for at få lov til at øve i kirken.
-Skrivelse indkommet fra Menighedsrådsforeningen om samvirke ml. råd
og præster.
-Davids Kirke har lavet en brochure ”Luthermani”.
-Ny dåbsfolder modtaget vedr. indsats for styrkelse af dåb i Folkekirken.
-LPH foreslår at lave et menighedsrådsseminar igen. LPH kommer med et
oplæg samt referat fra sidste seminar.
-Kastellets nye kommandant, major Allan Bo Petersen, er begyndt pr.
16.1.17.
-Der er intet nyt fra Svafa og Tora vedr. manglende betalinger fra
kormedlemmerne. LPH skriver til dem om at give kormedlemmerne en
opsang.
-Modtaget folder om foredrag. Videregivet til Aktivitetsudv.
-Ejerlejlighedsforeningen, hvor præsteboligen ligger, har fået lov til at
holde generalforsamling i Søjlesalen.
-Der er udkommet en ny bog om menighedsrådsarbejdet, for
rådsmedlemmer.
-Der er kommet oversigt over Distriktsforeningens kurser for
rådsmedlemmer (kontaktpers., kasserer, etc.)
-Der er kommet nye kirketællinger fra Niels Blomgren-Hansen. På
bundlinjen er der en stigning i antal gæster ved kirkernes aktiviteter over
en bred kam. Kastelskirken ligger nogenlunde midt i feltet af provstiets
kirker.
-Der har været afholdt møde vedr. fordeling af arbejdsopgaver på
kordegnekontoret, og nogle ting er blevet præciseret.
-Der er møde i provstiet, Nyhavn 22, d. 18.1 kl. 17, hvor provsten
fortæller om menighedsrådets arbejde.
-Provstisekretær Johanne Kanstrup er gået på pension. Jobbet er
overtaget af Feodora af Rosenborg.

5. Meddelelser fra
kontaktpersonen

Vi har fået en ny kirketjenervikar, Rasmus Jensen, som allerede har været
og blive lært lidt op ved en bisættelse. Han kommer tillige på søndag.

-Jane Bertelsen fra koret søger orlov fra 10.4-10.7 2017, hvilket bevilges.
6. Nyt fra præsterne

THB takker for en dejlig og veloverstået juletid.
-THB’s sekretær, Ines, er desværre langtidssygemeldt.
EH takker ligeledes for en veloverstået jul, som bl.a. bød på 500 børn til
skoleafslutning i Kastelskirken, med stor succes.
Ligeledes juleafslutning for institutionen Konkylien, også med stor succes.
-EH foreslår at revidere ”9 Læsninger”. Præster og organist kommer med
et oplæg.
-Der er dannet en sorggruppe blandt en gruppe præster i provstiet, hvor
det er meningen at præster skal have ”vagt” på skift.
-Kirsten Busch Nielsen får lidt bedre tid fremover, til at betjene
Kastelskirken ind imellem.
- EH skal på kursus 2 uger i juni om ”Prædikens teologi”.

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

LEW takker for vingave til medarbejderne ved juletid.
-Der skal igen ledes efter en ny sopran, da den nyligt valgte ikke helt slog
til på flere punkter.

8. Ordet er frit

Ingen bemærkninger.

9. Nyt fra udvalgene:
a) Forretningsudvalget

I FU har der været møde i dag, og det blev bl.a. diskuteret, at rådets
forskellige udvalg bør have nogle kommissorier/hensigtserklæringer for
arbejde og beføjelser i udvalgene. LPH udfærdiger et udkast.

b) Aktivitetsudvalget

Der har i dag været møde, og udvalget har konstitueret sig med HE som
formand.
-Der arbejdes på nye tiltag og ideer til fremtidens aktiviteter. Det har bl.a.
været diskuteret, om samarbejdet med Garnisons om Tirsdagsmøderne,
skal fortsætte i den nuværende form. Mere om det senere.
-Alle Lørdagsforedrag i 2017 handler om Luther. De forskellige dage
kommer i Aktivitetskalenderen.
-Den Australske Ambassade mangler at vende tilbage vedr. deres
arrangement i kirken.
- Vi bliver 20 stk. til nytårsmiddagen søn. d. 22/1.

c) Menighedsplejeudvalget

Der har været flere ansøgere til julehjælp, som hver har fået kr. 1.000.
-Der er modtaget en donation på kr. 1.000 på kordegnekontoret.
-Overdragelsen af MP regnskab til Bo Torp Pedersen er i gang.

d) Arven

Arvens regnskab er ligeledes ved at blive overdraget til Bo Torp Pedersen.

e) Musikudvalget

Aktivitetskalenderen bliver opdateret med de kommende koncerter og
sportsarrangementer.
-Flyer/plakat vedr. Søndagskoncerterne er på trapperne.
-Det planlægges at lave publikumsarr. ved orglet, i lighed med sidste
sommer.
-”Sangeftermiddag” er på tegnebrættet.
Ingen medd.

f) Bygnings- og inventarudvalg

10. Aktivitetskalender 2017

Aktivitetskalenderen sendes ud, når den er opdateret. Det samme gør
listen over udvalgene. Kirkens adresseliste udsendes opdateret fra
kontoret.

11. Eventuelt

UR spørger, hvem der evt. holder kontakt med de ældre mennesker, som
af forskellige grunde ikke har mulighed for at komme i kirke mere.
-LPH efterlyser en liste med navne på den faste menighed.
-HE beretter, at der er kommet mere vagt på Kastellet, og
nødvendigheden af adgangskort for hele rådet diskuteres.
-LPH informerer om sagen vedr. organisttillæg, og rådet giver mandat til
at LPH. m.fl. arbejder videre.

Mødet slut kl. 20:30

