Referat af Menighedsrådsmøde den 15. marts 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), Gyrite Madsen (GM), Thomas Hansen Beck (THB), Ove Nordly (ON), Klaus
Frederiksen (KF).
Afbud: Birgitte Bundgaard, Kirsten Busch Nielsen.
Referent: Kim Frisenette
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referat af
MR-mødet 9.1.2016 og
orienteringsmødet 14.1.16
samt underskrivelse af disse.

Begge referater godkendt og underskrevet.

3. Økonomi (årsregnskab 2015)

Årsregnskab 2015 gennemgået af Klaus Frederiksen, og diverse
spørgsmål til begreber og enkeltposter besvaret.
Menighedsrådet godkender Årsregnskab 2015 i udgaven med følgende
bundtekst: ’Kastels Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40381813,
Regnskab 2015, Afleveret d. 01-03-2016 22:18’
-KF oplyser at prisen for at få ført kirkens regnskab vil stige pr. 1. april
2016, fra de nuværende ca. 70.000,- til 85.000,-. Dette tages til
efterretning og godkendes af et enigt råd.

4. Status for præstebolig

Istandsættelsen af den nye præstebolig går hurtigere end planlagt.
Klaus Frederiksen har regnet ud, at den samlede renovering af
lejligheden, inklusive bad og køkken vil andrage kr. 900.000. Formanden
har ansøgt provstiudvalget om en støtte på kr. 500.000 fra 5% midlerne.
Provstiet har bekræftet, at de kr. 500.000,- vil blive tilført kirkekassen
med øjeblikkelig virkning, således at lejligheden kan stå klar til indflytning
i uge 14.

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

Katja Larsen er blevet gravid og skal nedkomme ca. 21/7-16. Det
forventes at hun går på barsel fra ca. 21/6.
Katja skal selv kontakte sin kommune for at høre om reglerne ifm.
barselsorlov mv.
Katja har selv et bud på en barselsvikar med relevant uddannelse, som
allerede kender forholdene og korene lidt. Rådet mener dog at vikariatet
skal slås op på minimum Jobnet inden.
Barselsrefusion udgør kun 50 % af lønnen, hvorfor det vil blive svært at
kunne ansætte en vikar på samme timetal og betingelser. En beregning af
udgiften beror på længden af barslen samt om man kan vente med at
ansætte en vikar til eftersommeren.
Det henlægges til musikudvalget og kontaktpersonen at undersøge og
beslutte alt i denne sag, samt evt. holde samtaler og ansætte en vikar.
(LPH, RM, LE samt HE)

6. Meddelelser fra formanden

-Birgitte Bundgaards mand er død d. 9/3. Rådet kondolerer.
LPH deltager ved bisættelsen med en blomst fra rådet.
-HE fylder rundt og får gave og blomster fra rådet.
- LPH har haft en mailkorrespondance med provst og stift om præsters
tilstedeværelse ved orienteringsmøde og indstillingsmøde ifm. præste-

ansættelse.
-Der har været møde i Kastellets Koordinationsudvalg. Der er kommet ny
beredskabsplan/sikkerhedscirkulære. Herefter skal man være
agtpågivende og opmærksomme på ukendte personers færden på
Kastellet.
- GM takker rådet for vingaven ved hendes fødselsdag.
-Lejemålet i Uppsalagade er opsagt. Resterende kontormøbler afhændes
til BS og UR.
-Der er kommet Kirketællinger for 2015. Vi ligger fint placeret.
-LPH har skrevet til Menighedsrådenes blad og klaget over, at præsten
ikke bliver nævnt i artiklen om istandsættelsen af Sct. Patricks Church i
London, når hun endda er en af hovedkræfterne bag istandsættelsen.
Han har ved samme lejlighed kritiseret, at man i samme nummer af
bladet havde fundet plads til hele 4 billeder af DSUK’s formand.
-LPH har fundet ud af, at våbenskjoldet på pulpituret stammer fra ml.
1819 og 1903. Formentlig er det sat op ifm. restaureringen af pulpituret i
1859.
-LPH har fået tilbud til Aktivitetsudvalget om ’Nordatlantiske fortællere’.
-Der er provstesyn af kirke og præsteboliger d. 19/4. Deltagere fra
kirkens og Forsvarets side er: LPH, ON, Ejgil Schønning og Benjamin.
-Studentersangerforeningen skal have koncert i kirken d. 15. juni.
-Der skal være menighedsrådsvalg til november. Mere om det på mødet i
maj. Man kan også læse om valget i Menighedsrådenes Blad.
7. Meddelelser fra
kontaktpersonen

-HE begyndte sit virke med at holde MUS-samtaler
-HE takkes for en vellykket nytårsmiddag.

8. Nyt fra præsterne

THB oplyser, at kommandanten har givet tilladelse til, at der kan drikkes
champagne ved møllen efter et bestemt bryllup i april. THB mener, det er
uhensigtsmæssigt at give lov til det, da det kan afføde andre ansøgninger
om samme. Det vil i så fald give parkeringsproblemer på Kastellet, når vi
har flere bryllupper i træk. HE ønsker at indgå i en dialog med Kastellet
om brug af Hestestalden til sådanne arrangementer. THB mener dog, at
det vil give de samme parkeringsproblemer.
Da halvtidspræsten i Esajas Kirke nu har sagt op efter et års sygdom,
foreslår GM at man arbejder på at oprette en kombinationspræstestilling
i Esajas Kirke og Kastelskirken med 50 % hvert sted.
-Dette er GM’s sidste menighedsrådsmøde.

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

LE takker rådet for vingave til jul og for nytårsmiddag.
Intet

-Efterårets aktiviteter er ved at være på plads.
-Til receptionen for Else Hviid regnes der med ca. 80 gæster, og til
middagen om aftenen omkring 32.
-MR vedtager at blive medlemmer af Kastellets Venner, kollektivt.

b) Menighedsplejeudvalget

Årsregnskab for 2015 tages til efterretning. Årsregnskabet er revideret,
og det ser fint ud.

c) Arven)

Årsregnskab for 2015 tages til efterretning. Årsregnskabet er revideret,

og det ser fint ud.
-Det foreslås at få 1. Livregiment til at betale for reparation af fanen, da
de har skænket den.
d) Musikudvalget

Forårets Søndagskoncertrække er vel overstået.
-Der er musik/liturgisk gudstjeneste Langfredag.
-Der er Onsdagskoncert d. 20/4.
-Ifm. Kate Currans ansættelse, tages en ny slags ansættelsesbrev i brug.
Det er samme brev, der bruges i Garnisonskirken.

e) Bygnings- og inventarudvalg

ON meddeler at vi har større ønsker på programmet, men der sker
absolut ingenting fra Forsvarets side. Forhåbentlig kan provstesynet d.
19/4 ændre lidt på dette.
-Præste- og kirketjenerkontorerne: Claus Kofod har skaffet hævesænkeborde til begge rum.
-Kirkesynene, som skulle afholdes hvert 2. år, bliver ikke rigtigt
gennemført.

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

Næste rådsmøde er d. 11/5. Første møde efter sommerren bliver d. 30/8.
Orienteringsmøde ifm. menighedsrådsvalget bliver d. 6/9 kl. 19:00 i
rådslokalet.

13. Eventuelt

Palmesøndag er der konfirmation med 8 konfirmander.

Mødet slut kl. 21.00

