Referat af Menighedsrådsmøde den 24. oktober 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 (LEW), Bo Torp Pedersen (BTP), Birgitte Bundgaard (BB), Marianne Hallund (MH),
Klaus Frederiksen (KF), Pernille Vinge Carlsson (praktikant).
Afbud: Kirsten Busch Nielsen.
Referent: Kim Frisenette
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referatet af
MR-møderne 13.6.2017 og
29.8.17 samt underskrivelse af
disse

Ingen bemærkninger. Referaterne underskrives.

3. Økonomi:
-Forelæggelse af
Revisionsprotokollat af 28.08.17
vedrørende årsregnskab for
2016.

Revisors eneste bemærkning til Årsregnskab 2016 er, at div.
tillægsbevillinger er bogført under driftsrammen, mens udgifterne er
bogført under anlægsrammen. Dette er dog kun af teknisk betydning, og
har ikke indflydelse på det endelige resultat. Revisionsprotokollat af
28.08.17 er godkendt.

-Kvartalsrapport 3. kvartal og
Formål for 3. kvartal

Kvartalsrapport for 3. kvt. fremlagt og godkendt.

-Budgetgrundlag for 2018,
Årsbudget 2018.

Budget 2018 er lagt under hensyntagen til rådets bemærkninger om bl.a.
nedsat timetal for kor- og musikmedarbejder (til 20 tim.) samt ændring af
kirkeblad mv. En reserve/ikke-øremærket beløb på 79.400 er lagt ind på
formålskto. 3290. ’Endeligt Budget afleveret d. 16-10-2017 14:35’ er
vedtaget uden yderligere bemærkninger.

-Bødeforlægget på 100.000 kr.

I sagen vedr. vores bødeforlæg er der intet konkret nyt endnu. Sagen
ligger hos advokat Janus Holst Topp i Horsens, som samler sagerne fra de
forskellige kirker og danner sig et overblik over den videre
sagsbehandling.

-Tilbagebetaling af varme- og
vandbidrag til Thomas.

Provstiudvalget har godkendt tilbagebetaling af varme- og vandbidrag
efter særlig opgørelse fra THB. Beløbet overføres fra regnskabskontoret
til Thomas.

-Nedlæggelse af Folkekoret.

Det vedtages at Folkekoret nedlægges, da der ikke er plads til det i
budgettet.

-Reparation af orgel

Flere af de store piber i orglet lider af metaltræthed, og der er brug for
reparation af dem snarest. Dette er der penge til i dette års regnskab, og
det kan dermed sættes i gang.
Rådsmøder i første halvår 2018: 16/1, 13/3 og 22/5.

4. Meddelelser fra formanden

-Tak til Hanne for en god udflugt.
-Tak til alle for støtten ved valget til provstiudvalg.
Lars Petersen blev præsterepræsentant i udvalget, og Kathrine Lilleør
blev stedfortræder.

-EH, LPH og MH deltog i Landemode d. 4/10.
-LPH har været til møde med Camilla fra Kastellet om forsatsvinduer i
kirken. Projektering af arbejdet pågår nu, og opsætningen forventes sat i
gang i første halvdel af juni 2018.
-Møde om kloakerings- og skybrudssikringsprojektet. Det vil påvirke alle
på Kastellet næste år. Der skal bygges en større pumpestation bag
kommandantgården, som skal føre overskydende vand videre ud i
havnen. Derudover bliver alle gader gravet op, og der bliver lagt nye
kloakker ned.
- Kulturnatten var en stor succes på Kastellet, med i alt 1298 besøgende i
kirken.
-Kastelskoret holder julekoncert d. 16/12 kl. 16.
-Kiev Kammerkor holder koncert i kirken d. 16/8-18 kl. 19.30. Det koster
20.000, som gerne skulle dækkes af billetindtægter.
-Kommandanten er begyndt at udsende et månedsbrev om aktiviteter og
nyheder i Kastellet.
-Menighedsrådenes blad om bl.a. notatpligt i sager, hvor der skal træffes
en afgørelse.
-Provstiudvalget skal vedtage ny vedtægt om præsters deltagelse i
tjenstlige konventer og kurser. LPH får fuldmagt til at arbejde videre med
det for rådet.
-Post om div. forsøg i Folkekirken. Ikke relevant for os.
-Tak fra 1. Reg. Sangkor for lån af lokaler. Der er modtaget 1.000 fra dem,
som gives videre til Soldaterlegatet.
5. Meddelelser fra
kontaktpersonen

-Der har været afholdt medarbejdermøde d. 8/10. LEW genvalgt som
medarbejderrepræsentant.
-18/10 har der været afholdt MUS-samtale og APV med Claus K. Tingene
fungerer fint. Vi må forvente, at der på et tidspunkt kommer en
ansøgning fra ham om seniordage og fastholdelsestillæg.
-19/10 har der været afholdt MUS-samtale og APV med Lasse E.
Der skal findes en løsning, så sangere og organist kan komme ned fra
pulpituret i tilfælde af brand, hvis f.eks. døren er låst. Løsningen kunne
evt. være en løs stige.
-Der er i dag lagt stillingsannonce på JobNet vedr. Kor- og
Musikmedarbejder. Der er ansøgningsfrist d. 15/11. Ansættelsesudvalget
består af HE, RM, LEW og EH.

6. Nyt fra præsterne

THB: DR sender radiogudstjeneste fra Kastelskirken begge pinsedage i
2018.
EH: Pernille Vinge Carlsson er i praktik hos EH, og er netop i dag blevet
cand.theol.
-Eksistenssamtaler, -ikke så mange til første arr., men vi kører videre nu
på torsdag med oplæg fra deltagerne.
-EH vil anbefale folk at komme til næste Tirsdagsmøde i Garnisonskirken,
med foredrag af Synne Garff.
-Der har været afholdt DNK-eftersyn på kordegnekontoret, hvor EH
deltog. Det var interessant, og alting så fint ud. Eftersynet blev forestået
af kordegnen ved Holmens Kirke på provstens vegne, idet hun som lærer
på kordegneuddannelsen har væsentlig mere forstand på
personregistrering end provsten.

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Der bør anskaffes en rummikrofon til kirkerummet, så man kan følge med
i hele gudstjenesten inde i Søjlesalen, også når præsten slår sin mikrofon
fra.

8. Ordet er frit

Ingen medd.

9. Nyt fra udvalgene:
a) Forretningsudvalget

Ingen medd.

b) Aktivitetsudvalget

Det er lidt uvist, hvordan mulighederne bliver næste år for at låne
Bageriet til foredrag. Dels skal booking fremover foregå gennem Hjørring,
og dels kommer FE formodentlig til at bruge det en del. Det er
problematisk i forhold til at fastlægge datoer med foredragsholdere.

c) Menighedsplejeudvalget

Udvalget foreslår, at vi fortsætter med at være medlem af Samvirkende
Menighedsplejer, og at rådet betaler kontingentet. Samtidig vil udvalget
gerne undersøge muligheden for at genoptage samarbejdet med
plejehjemmet Willemoesgaard, som vi har været med til at starte.
ON fortæller levende om Kastelskirkens historik med Willemoesgaard og
Samvirkende Menighedsplejer, og det besluttes ikke at genoptage
samarbejdet med Willemoesgaard, ligesom vi fortsætter/fastholder vores
udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer.

d) Udvalget vedr. Arven

Ingen medd.

e) Musikudvalget

Udvalget har ikke konstitueret sig endnu, men LEW orienterer om en
artikel i Kristeligt Dagblad om kirkemusikken og dens stigende betydning i
Folkekirken. LEW orienterer derpå om det igangværende søndagskoncertprogram, samt om programmet for 2018.

f) Bygnings- og inventarudvalget Næste møde om forsatsvinduer er d. 30/10.
(forsatsvinduer)
Efter ON’s behagelige møde med Benjamin i efteråret er der dog ikke
sket noget endnu. LPH vil begynde at deltage i Kastellets driftsmøder for
måske ad denne vej at tale vores sag i forskellige sammenhænge.
g) Redaktionsudvalget

Ikke så meget nyt at berette endnu. Udvalget har dog lige netop i dag
fået tilsagn fra Kira Saabye From om, at hun gerne vil indgå i et
samarbejde om vores nye kirkeblad.

10. Aktivitetskalender 2017

Årsberetning 2017 forfattes af LPH, men den vil blive fremført af RM, da
LPH ikke kan være til stede ved det årlige menighedsmøde.

11. Eventuelt

HE savner de gamle vaser på alteret. Hun taler med Claus K om det.
LEW orienterer om at der er kontakt til CPH Jazzfestival om næste års
arrangementer.

Mødet slut kl. 21:10

