Referat af Menighedsrådsmøde den 11. maj 2016, kl. 18.30 i Kastelskirken
Til stede: Lars Poulsen-Hansen (LPH), Lise Boel Abrahamsen (LBA), Rovig Mastrup (RM), Ulla Rasmussen
(UR), Susanne Adair (SA), Birgitte Schmidt (BS), Lasse Ewerlöf (LE), Hanne Elsborg (HE), John Bloch-Poulsen
(JBP), Marianne Hallund (MH), Else Hviid (EH), Thomas Hansen Beck (THB), Ove Nordly (ON), Klaus
Frederiksen (KF).
Afbud: Kirsten Busch Nielsen.
Referent: Kim Frisenette
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
(Pkt. 7 tages i umiddelbar forlængelse af pkt. 3)

2. Bemærkninger til referat af
MR-mødet 15.3.2016 og
underskrivelse af dette.

Referat godkendt og underskrevet.

3. Økonomi:
-1. kvt. rapport 2016
-Budget 2017
-Tilbud på opgradering af
lydanlæg
-Honorar til Klaus Frederiksen

-Kvartalsrapport for 1. kvt. gennemgået af KF. Der er intet særligt at
bemærke. Provstiudvalget skal ansøges om en ekstrabevilling på
500.000,-, da 1. afdrag på præsteboligen skal falde allerede 1.6.2017.
Kvartalsrapporten godkendes og underskrives af LPH og RM.
-Foreløbigt budget for 2017 fremlægges og gennemgås af KF og
godkendes af et enigt råd.
Den endelige budgetramme lægges først fast på et Budgetsamråd i
provstiet d. 31.08.16.
-Lydanlægget er blevet gennemgået, og der er nu kommet et tilbud på
opgradering af anlægget for kr. 52.760,- + moms. Forsvaret er imidlertid
ejere af lydanlægget, og skal høres om opgraderingen. Får vi lov derfra,
ansøges provstiet om en bevilling fra 5 % midlerne.
-Det besluttes at bevillige KF kr. 10.000,- for det store arbejde med at
holde opsyn med og planlægge den nu overståede renovering af
præsteboligen (KF var ikke til stede på mødet under behandlingen af
dette punkt)

7. Ansættelsesbreve til
kormedlemmer og
ansættelsesbevis for kirketjener

Aflønning af koristerne har hidtil foregået efter det gamle ”Københavnercirkulære”, men det er udgået for flere år siden, og der er brug for en
opdatering af ansættelsesbeviserne. Koristerne aflønnes for 55
højmesser samt 60 kirkelige handlinger pr. år pr. korist, og i de nye
ansættelsesbeviser aflønnes koristerne fremover i timetal frem for i
tjenestetal. (Garnisonskirken og Hans Egede Kirke bruger allerede de nye
beviser)
Det godkendes, at de nye beviser bruges ved fremtidige ansættelser af
kirkekorsangere samt for allerede ansatte, som måtte ønske det.
Det endelige ansættelsesbevis rundsendes til rådets medlemmer, når det
er færdigt.

4. Status for kor- og
musikmedarbejder (vikar for
Katja under barsel)

Stillingen som barselsvikar skal ikke slås op, jf. LPH’s og KF’s research.
Det forventes, at de forskellige aktiviteter starter op med vikar fra 1.
september 2016.
Det aftales at der skal opkræves kontingent i korene samt
deltagerbetaling for Babysalmesang og Musikalsk Legestue.
Priserne aftales til 500,- pr. år for Kastelskoret, 800,- pr. år for
Voksenkoret og 300,- for et forløb i enten Babysalmesang eller Musikalsk
Legestue. LPH arbejder videre med dette og orienterer korene.
(Herefter forlod KF mødet)

5. Meddelelser fra formanden

-LPH har fundet materiale frem vedr. menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet og opstillingsmødet holdes umiddelbart i forlængelse af hinanden
d. 6/9-16, og blandt de fremmødte til opstillingsmødet stemmes der til
én liste.
Forskellige henvendelser og post til rådet:
-Henvendelse fra Churchdesk. Ikke relevant her.
-Pjecen ’Menighedsråd på jeres måde’. Ikke relevant her.
-Pjecen ’IT-strategi i Folkekirken’. Ikke særlig anvendelig.
-Henvendelse gennem kommandanten vedr. jazzkoncert med entre
under jazzfestivalen. Koncerten skal være d. 7/7, og jazzfestivalen betaler
for kirketjener og evt. andre udgifter. Claus Kofod efterlyser i øvrigt klare
linjer i afregning for kirketjener.
-Der er kommet en anmodning om at måtte optage en kort sekvens
under højmessen pinsedag. LPH holder snor i projektet.
-Fanen vil blive repareret af Johnny Anker, som bl.a. har været skrædder
i Livgarden. Udgiften bliver minimal. THB er formidler af aftalen.
-Marathon d. 22/5: Norgesporten skal benyttes ved ind- og udkørsel til
Kastellet.
-Kommandanten har sagt ja til, at der afholdes Øresund Rally med start
på Kastellet d. 27/8-16.
-Referat fra generalforsamling i Distriktsforeningen.
-Diverse tilbud om aktiviteter sendt videre til aktivitetsudvalget.

6. Meddelelser fra
kontaktpersonen

Der har været afholdt både MUS-samtaler og medarbejdermøde. Herfra
foreslås det at afholde et internt førstehjælpskursus, evt. ved Søren
Gerdes.
-Det er et ønske fra korsangerne, at der kan komme mere varme i
korrummet i vinterhalvåret.
-HE arbejder på at få udformet en kontrakt til Søren under Claus’ orlov.
(Medarbejdermødet afholdes i øvrigt en gang om året)
THB er glad. EH er glad.
-EH skal vænne sig til at tale i dette kirkerum, som ikke er det nemmeste
at tale i. Det er en udfordring til lydanlægget, som jo gerne skal
opdateres, også.
-EH går i gang med at forberede minikonfirmandhold til efter
sommerferien.
-Ny kirkefolder er på bedding.
-Når præsteboligen er færdigudpakket, vil rådet blive indbudt til et lille
traktement.
Intet at bemærke.

8. Nyt fra præsterne

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
10. Ordet er frit
11. Nyt fra udvalgene:
a) Aktivitetsudvalg.

Intet at bemærke.

-Preben Harris kommer og holder foredrag om Dr. Dampe d. 12/11-16.
-Evt. kommer Sørine Godtfredsen og holder et foredrag.
-Planlægning af forårssæson 2017 skal til at i gang. Mere på næste møde.

b) Menighedsplejeudvalget

-Kontantkassen er i dag blevet overdraget til EH.

c) Arven)

-Ingen medd.

d) Musikudvalget

-Der planlægges sommerkoncert.
-Orgeldemo og evt. minikoncert d. 24/8 + evt. 31/8.
-Søndagskoncerterne starter op fra d. 4/9.

-Der er Kulturnat med Aftensang og koncert d. 14/10 og Alle Helgens
gudstjeneste d. 6/11.
-LPH rundsender kommandantens aktivitetskalender til rådet.
-LEW giver tilsagn til kommandanten vedr. jazzkoncert d. 7/7.
e) Bygnings- og inventarudvalg

ON: Vi skal have styr på vores synsprotokol. Det er der ikke lige nu.
-Ved provstesynet tilbød provsten at spæde til ved installering af
forsatsruder i kirken. Det ér dog Forsvaret, der skal betale.
-ON melder i øvrigt, at provstesynet er vel overstået.

12. Aktivitetskalender 2016
(ajourføring og fastlæggelse af
MR-møder)

Der aftales menighedsrådsmøder d. 25/10 og 22/11.

13. Eventuelt

Ingen bem.

Mødet slut kl. 21.00

