Referat af Menighedsrådsmøde den 22. november 2016, 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), Bo Torp Pedersen (BTP).
Afbud: Kirsten Busch Nielsen, John Bloch-Poulsen, Thomas Hansen Beck, Lise Abrahamsen, Lasse Ewerlöf.
Referent: Kim Frisenette
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referat af
MR-mødet 25.10.2016 og
underskrivelse af dette.

Referat godkendt og underskrevet.

3. Status for Facebookside

Vores Facebook-side går i luften fredag med billeder fra bl.a.
adventspyntningen.
Der pågår en undersøgelse om den interne kommunikation i Københavns
Stift. Alle kan besvare spørgeskemaet.
-Stiftet har ansat en kommunikationsmedarbejder, som har bestilt en
kommunikationsindsats fra bureauet Kontrapunkt, vedr.
reformationsfejringen i 2017.
-Der er kommet spørgeskema fra Folkekirkens Uddannelses- og
Videncenter vedr. kirkemusikken. Lasse har besvaret det.
-Vedr. Lasses tillæg: LPH har haft samtale med Philip om indkaldelse til et
møde mellem parterne.
-Regnskabskontoret har modtaget betalinger fra medlemmer af korene
samt babysalmesang og rytmik. Kun 17 fra korene har betalt, og de har i
øvrigt alle betalt 400 kr. i stedet for de ønskede 500 kr. LPH beder
korlederne om at henstille til resten af kormedlemmerne at få indbetalt
400 kr. for sæsonen.
-LPH og RM har godkendt aflønning af en pianist nogle timer til
Folkekoret, samt at koret må indkøbe gløgg og æbleskiver på rådets
regning.
-1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforenings Sangkor har
anmodet om at få lov til at øve fast i kirken hver onsdag fra 18-22. De får
et positivt svar med det forbehold, at de må øve andetsteds, når vi selv
skal have et arrangement i kirken. De skal opfordres til at give et bidrag til
Menighedsplejen, som tak for lån af lokalerne.
-Brochure om tre foredrag er videregivet til Aktivitetsudvalget.
-Information modtaget om en app med voksenjulekalenderen Gabriel.
-Leverandørguiden modtaget og videregives til Bygge- og Inventarudv.
-Provstiudvalget har indbudt nye rådsmedlemmer i provstiet til et
informationsmøde d. 18/1 kl. 17 i Provstikontoret, Nyhavn 22, 1. Det er
mest for nye medlemmer, men alle er velkomne.
-Der er stadig problemer med at få sognegrænsen mod nord tilrettet i
alle systemer, men der arbejdes på en løsning. Det drejer sig nu kun om 1
gade i Nordhavn.

4. Meddelelser fra formanden

5. Meddelelser fra
kontaktpersonen

HE har fra Lasse fået besked om, at Jan-Eric Säävs orlov slutter 1. januar
2017. Brian skal ikke fortsætte i koret.
-Der afholdes for tiden foresyngninger til den ene sopranstilling. HE
undrer sig over, hvorfor vi nu igen skal have ny sopran. Hun ønsker
fremover at have en afsluttende samtale med en ansat, når
vedkommende stopper.

-Vi mangler kirketjenervikarer, og en Inger Zidska kommer og bliver
introduceret.
-Antallet af faste kirkesangere og en evt. reduktion på sigt, drøftes.
6. Nyt fra præsterne

I den kommende tid vil der blive taget billeder ved forskellige lejligheder
til den nye Facebookside.
-Reglen om at der ikke må tages billeder under gudstjenesten, diskuteres.
Holdningen er meget forskellig.
HE henstiller til præsterne om ikke at tage så store bisættelser ind igen
som bisættelsen d. 5/11, hvor der var fremmed præst, og der kom godt
400 gæster.

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
8. Ordet er frit

Ingen medd.
Ingen kommentarer.

9. Nyt fra udvalgene:
a) Aktivitetsudvalget

Ingen medd.

b) Menighedsplejeudvalget

Der er foreløbig indkommet 2 ansøgninger om julehjælp. EH kigger på
dem.

c) Arven)

Ingen medd.
-opmaling af ”præstetavlen” med de sidste navne og årstal vendes. Kim
kigger i et gammelt referat efter et evt. navn på en skiltemaler.

d) Musikudvalget

Ingen medd.

e) Bygnings- og inventarudvalg

Under eftersøgningen af synsprotokollen er der fundet nogle andre
interessante og gamle protokoller. De skal afleveres til Landsarkivet på et
tidspunkt.
-ON har også fundet en gammel overdragelsesprotokol.
-Den sidst udfyldte tilsynsprotokol er fra 1998. Vi sætter referaterne fra
provstesynene i de mellemliggende år ind i protokollen og fortsætter
videre frem i samme protokol. (Kirkeværge v. Garnisonskirken, Gustav
Grüner, spørges evt. til råds vedr. synsprotokol)
-Kirken skal kalkes.
Udeståender: Forsatsvinduer i resten af kirken (forventes i 2017),
håndtag ved trappe op til alter samt renovering af forrum ved toiletter.
ON foreslår at vi skubber sidstnævnte, indtil Forsvaret sætter det i gang,
da vi ikke selv har råd til det.

10. Konstituering af det ny
menighedsråd

Medlemserklæringer udfyldes af de nye medlemmer af rådet (MH og BTP)
(9 stemmeberettigede)
Valgt til formand blev: Lars Poulsen-Hansen (9 stemmer)
Valgt til næstformand blev: Rovig Mastrup (9 stemmer)
Valgt til kasserer blev: Rovig Mastrup med applaus
Valgt til kontaktperson blev: Hanne Elsborg med applaus
Valg af medlemmer til stående udvalg:
Valgbestyrelsen: Lars Poulsen-Hansen, Ove Nordly og Hanne Elsborg
Menighedsplejeudvalget: Birgitte Schmidt, Lise Abrahamsen, Bo Torp
Pedersen, Thomas Hansen Beck (født m.) og Else Hviid (født m.)

11. Aktivitetskalender 2017

12. Eventuelt

Udvalget vedr. ’Arven’: Lars Poulsen-Hansen, Ove Nordly, Bo Torp
Pedersen og Else Hviid (født m.)
Aktivitetsudvalg: Hanne Elsborg, Else Hviid, Lise Abrahamsen, Ulla
Rasmussen, Birgitte Schmidt, Bo Torp Pedersen og Thomas Hansen Beck
Musikudvalget: Lars Poulsen-Hansen, Lasse Ewerlöf, Birgitte Schmidt og
Ulla Rasmussen.
Bygnings- og inventarudvalget: Ove Nordly, Lars Poulsen-Hansen,
Marianne Hallund og Claus Kofod.
Økonomiudvalget: Lars Poulsen-Hansen, Rovig Mastrup og Klaus
Frederiksen.
Forretningsudvalget: Lars Poulsen-Hansen, Rovig Mastrup, Hanne
Elsborg og Else Hviid.
(Fremover vil der være et fast punkt på dagsorden med titlen:
Meddelelser fra Forretningsudvalget)
18/1-17 er der møde i provstiet for nye rådsmedlemmer.
22/1-17 er der nytårsfrokost for ansatte og råd.
Menighedsrådsmøder 1. halvår 2017: 17/1, 14/3 og 9/5.
HE: Koret ønsker sig udluftning på pulpituret.
-Der afprøves nye leverandører af alterbuketter for tiden.

Mødet slut kl. 21:00

