Referat af Menighedsrådsmøde den 29. AUGUST 2017, kl. 18.30 i Kastelskirken
Tilstede: Lars Poulsen-Hansen (LPH), Rovig Mastrup (RM), Ulla Rasmussen (UR), Susanne Adair (SA),
Hanne Elsborg (HE), Else Hviid (EH), Ove Nordly (ON), Birgitte Schmidt (BS), Thomas Hansen Beck (THB),
Lasse Ewerlöf (LE), Bo Torp Pedersen (BTP), Birgitte Bundgaard (BB), Klaus Frederiksen (KF).
Afbud: Marianne Hallund og Kirsten Busch Nielsen.
Referent: Kim Frisenette
1. Godkendelse af dagsorden

Til pkt. 9 tilføjes: g) Redaktionsudvalg
Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referatet af
MR-mødet 13.6.2017 og
underskrivelse af dette

Ove Nordly bad om, at det blev tilføjet i referatet under pkt. Eventuelt, at
han orienterede om, at han havde haft et positivt møde med Benjamin
Behrendt fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste om diverse
spørgsmål vedrørende kirken.

3. Økonomi: 2. kvartalsrapport.
Budget 2017, formål

-2. kvartalsrapport ser ganske fin ud. Den udviser et driftsoverskud på
151.000, som hovedsageligt fremkommer på note 3 og note 5 vedr.
vedligeholdelse af kirkebygning samt præstebolig. Ingen yderligere
kommentarer. Rapporten tages til efterretning og underskrives.
-Rådet har fået et bødeforlæg på kr. 100.000, idet kirken har udbetalt løn
til en canadisk kirkesanger, som midt i ansættelsen flyttede til Malmø og
derved mistede sin arbejdstilladelse i Danmark. Da ingen har været
opmærksom på dette, giver dette automatisk en bøde på kr. 10.000 pr.
måned der er udbetalt løn, i alt kr. 100.000. Andre kirker er i samme båd,
og det diskuteres om en advokat i arbejdsret skal rådspørges i sagen.
Provsten er adviseret og er blevet bedt om at undersøge, hvor mange
kirker det drejer sig om. Vi afventer hans skridt.
Fremover skal vi være opmærksomme på altid at tjekke om en
udenlandsk ansat har en arbejdstilladelse.
-MR skal ansøge Provstiudvalget om kr. 250.000 til dækning af afdrag på
lån til præstebolig for 2017, under henvisning til aftale på Budgetsamråd
2016. Der skal afdrages i alt 500.000 for 2017, og de 250.000 har vi betalt
ud af kirkekassen.
-Der er Budgetsamråd vedr. 2018 d. 31/8.

4. Meddelelser fra formanden

-Der er ”Friløb” d. 24/9 med 1500 deltagere. Løbet går igennem Kastellet
fra kl. 9:45-10:15. Kommandantskabet er blevet gjort opmærksom på, at
vi har højmesse.
-Det er nu ikke længere aktuelt at diskutere aftenklokkeringning vs.
koncerter på kirkepladsen, da det ikke udgør et problem mere.
-LPH bemærker, at det er rådet der ansætter og afskediger kirkesangere,
efter indstilling fra LE.
-LE’s regulativ skal laves om til en moderne kontrakt.
-FU indstiller til rådet, at Katja fastansættes i en 20/37 stilling. Dette
diskuteres, og man enes om at Hanne og Rovig kigger og regner på
timetallet og en evt. kontrakt på åremål.
-Katja har startet et lille ”hørelærehold” hver anden fredag kl. 17.
-Kirkeblad og hjemmeside drøftes senere.
-FU indstiller til at vi siger nej til et tilbud fra Google om at fotografere
kirken indvendigt til Google Streetview.
-Skr. vedr. ’Kloakprojektet’ rundsendes af LPH.

-Der har været opstillingsmøde til valg til Provstiudvalg. LPH takker for
fremmødet. Ole Pagels (Sct. Jacobs) og Niels Blomgren-Hansen
(Garnisons) blev valgt ind på listen med 36 stemmer, David Vestergaard
(Frederiks) med 29 stemmer, LPH og Erik Ross (Skt. Pauls) med 28
stemmer, Kaare Bangert (Esajas) med 18 stemmer, Ete Forchhammer
(Davidskirken) med 17 stemmer, Ivan Rod (Rosenvænget) med 16
stemmer og Michael Larsen (Hans Egede) med 7 stemmer.
-Der er kommet et tilbud fra Kiev Kammerkor om at holde koncert i
Kastelskirken i august 2018. Det koster kr. 20.000, som skulle kunne
dækkes af billetsalg.
-LPH har modtaget et brev med en appel fra Folkekoret, om at rådet ikke
må nedlægge koret. Der vil blive kigget på det i den nye beregning af
Katjas timetal.
5. Meddelelser fra
kontaktpersonen

-HE oplyser om nordiske borgeres ret og muligheder for at arbejde i
Danmark. Der er ingen begrænsninger.
-HE ønsker at være med fremover ved ansættelse af sangere.
-Der er udfærdiget kontrakt for Anette Bod. Hun erstatter Jane Bertelsen.
-HE ønsker at ændre i nye sangeres ansættelsesbeviser fremover, så det
tydeligt fremgår, hvem der er kontaktperson. Dette er der enighed om.

6. Nyt fra præsterne

-EH og Claus K har været til møde med Walkathon, som synes det er en
god ide at få vores ”Morgensang” ind i det officielle Walkathon-program.
-EH er blevet ”praktikpræst” og får en ny praktikant her i efteråret, som
skal prædike én gang i praktikforløbet.
-Det nye drengekor er startet op med foreløbig 6 drenge. Nyheden
spredes lige så stille gennem det digitale netværk.
-Der er ikke så mange konfirmander tilmeldt på det nye hold.
-Efter biskoppens anvisning skal der være alm. højmesse d. 24.12 og
31.12.
-THB: Der er Høstgudstjeneste d.24.9. Vi gør som vi plejer.
-THB og LPH har haft møde vedr. afregning af vand og varme for
provsteboligen. Det ser ud til, at mens THB har betalt rådet for
vandforbrug og varmeforbrug, er rådet ikke blevet opkrævet af Forsvaret.
Er dette korrekt, skulle THB naturligvis heller ikke have betalt rådet for
vand og varme. THB afleverer en skrivelse om sagen, som LPH m.fl. vil
kigge på.

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
8. Ordet er frit

Vi tog afsked med Jane Bertelsen i søndags. Anette Bod tager over.
Ingen bemærkninger.

9. Nyt fra udvalgene:
a) Forretningsudvalget

Ingen yderligere bemærkninger

b) Aktivitetsudvalget

På grund af sygdom agter HE at trække sig fra Aktivitetsudvalget til
november. (Vi ønsker god bedring)

c) Menighedsplejeudvalget

Der er møde i udvalget fredag, hvor bl.a. en skrivelse fra De Samvirkende
Menighedsplejer samt juleuddeling skal diskuteres.

d) Udvalget vedr. Arven

Ingen nyheder. Arven udgør pt. ca. 6.000 kontant og ca. 200.000 i aktier
og obligationer.

e) Musikudvalget

10/7 havde vi en meget vellykket jazzkoncert under CPH Jazzfestival med
prominente navne og fuldt hus. Økonomisk havde vi ikke noget med det
at gøre.
-LE har modtaget en henvendelse fra New York vedr. næste års
jazzfestival, som han videresender til CPH Jazzfestival.
-Kommandantskabet ved Monica har holdt koordinerende møde omkring
Kulturnatten med deltagelse af LE og Claus K. Der kommer i år flere
aktiviteter på Kastellet. Også for børn. Der bliver lavet et samlet program
for Kastellet, hvor også vor egen Aftensang kl. 19 og Natkoncert kl. 21 er
med i.
-Der er til gengæld ikke udarbejdet en plan for Kastellets fødselsdag
endnu.
-Søndagskoncerterne begynder d. 17/9 og kører til 19/11.

f) Bygnings- og inventarudvalget ON ønsker at trække sig fra sin post i Bygnings- og Inventarudvalget til
november, og samtidig bemærker han, at det er hans sidste periode i
rådet.
g) Redaktionsudvalget

Udvalget har haft møde d. 6/9, hvor udvalget er blevet suppleret med
Kim F. samt Kåre Gade som konsulent.
-Udvalget arbejder videre med udformning af nyt kirkeblad samt evt.
ændring af hjemmeside mv.
-Det overvejes om udvalget også skal kaldes Informationsudvalg.

10. Klokkeringning og
klokkeringningscirkulære (THB)

Der findes en ’Klokkeringningsforordning’, hvor vi har mulighed for at
udfylde den bagerste del med vores egen klokkeringning her på stedet.
Det vil være godt at gøre, skulle en lignende situation med
”klokkeringning kontra koncert” opstå igen.

11. Aktivitetskalender 2017

Næste møde er d. 24/10.

12. Eventuelt

BS henleder opmærksomheden på en artikel i Politiken ”Drop
præstekjolen og forny gudstjenesten”.
HE: Vi får hjemmebagt brød og vin efter Høstgudstjenesten d. 24/9.
HE: På baggrund af, at Poul (fra menigheden) blev meget vred over
fotografering i kirken i søndags, diskuteres reglerne på stedet. Der skal
ikke ændres noget ved dem.

Mødet slut kl. 20:50

