Referat af Menighedsrådsmøde den 28. november 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), Lasse Ewerlöf (LEW), Bo Torp
Pedersen (BTP), Birgitte Bundgaard (BB), Marianne Hallund (MH).
Afbud: Thomas Hansen Beck og Kirsten Busch Nielsen.
Referent: Kim Frisenette
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referatet af
rådsmødet 24.10.17 og
underskrivelse af dette

Ingen bemærkninger. Referatet underskrives.

3. Status angående
bødeforlægget på 100.000 kr.

Vores advokat Janus Holst Topp, har fået talt med Kate Curran, og han
har ligeledes haft indledende dialog med anklageren. Der er dog ikke
nogen afgørelse endnu. LPH håber på en form for mængderabat, idet vi
er en del kirker i samme båd.

4. Ansættelse af kor- og
musikmedarbejder

Der kom 16 ansøgninger til stillingen. Ansættelsesudvalget havde møde
om ansøgningerne d. 23/11 og kom hurtigt frem til, at Katja Larsen
absolut er den bedste til vores stilling. Udvalget indstiller derfor til rådet
at ansætte Katja Larsen i stillingen. Dette godkendes af et enigt råd.

5. Meddelelser fra formanden

-LPH beklager sig over manglende eller forsinket information fra stiftet.
Invitation til festgudstjeneste 31/10 kom samme dag, og information om
klokkeringning 31/10 kom så sent, at vi ikke kunne nå at gøre noget ved
det.
-30/10 har der været møde om forsatsruder i kirken, og der er
udarbejdet en detaljeret plan. Projektet vil tage i alt 2 måneder, og man
starter op lige efter pinse 2018. Der vil blive arbejdet på alle hverdage, og
der vil være ryddet væk til weekenden, så kirkelige handlinger og
gudstjenester kan gennemføres. Camilla Hauch Fenger fra
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Projektafdelingen, har hånd i
hanke med tingene.
-Camilla har også givet gode råd om, hvordan vi kommer igennem med
andre ønsker og mangler i kirken. ON bemærker, at arbejder/indgreb i
kirken af kulturbevaringsværdig karakter nu er flyttet fra driftsafdelingen
over til projekteringsafdelingen.
-Der har været møde om skybruds/kloakeringsprojektet 11/10. Projektet
begynder i september 2018 med anlægning af pumpestation bag
Kommandantgården og ventes afsluttet i september 2020.
-LPH har fået indbydelse til Kastellets julemusikgudstjeneste og
efterfølgende reception 6/12. Alle er velkomne til gudstjenesten.
-HE har arrangeret nytårsmiddag 7/1-18 på Carte Blanche.
-Der er lavet aftale ml. Martin Keller og Kastellet samt Kastellets Venner
om skoleundervisning i Kastellet. Kirken er ikke involveret.
-EH har fået en henvendelse fra den katolske kirke om en mulig
økumenisk gudstjeneste 2. pinsedag 2018, evt. på kirkepladsen. Det
skulle være et samarbejde mellem den katolske kirke, den engelske kirke,
den russiske kirke, Metodistkirken m.fl. Vi kan ikke være med i 2018, da
vi jo har radiogudstjeneste, og i 2019 er kirkepladsen formentlig gravet
op. Der er generelt blandede holdninger i rådet til en økumenisk
gudstjeneste.

-Fremover er Kastellet lukket fra kl. 20 i vinterhalvåret og kun
Kongeporten vil derefter være åben for al ud- og indkørsel.
6. Meddelelser fra
kontaktpersonen

Alt er i skønneste orden. Der er afholdt MUS-samtaler og APV er
opdateret.

7. Nyt fra præsterne

EH: Tak for venlighed over for praktikanten Pernille.
-Der er juleafslutning i kirken 19/12 for Langelinieskolen og
Kastelsgården. Konkylien vil også meget gerne komme, formentlig på en
anden dag.
-EH foreslår, at vi indkøber nye højskolesangbøger, da vores egne er
meget gamle og slidte. Det besluttes at indkøbe 50 stk. til i alt kr. 8.500.

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Jan-Erik Sääv har varslet, at han flytter til Århus i nogen tid pr 1/1-18, og
LEW er mest stemt for at ansætte en ny sanger permanent i stillingen, da
vi ikke ved hvornår Jan-Erik kommer tilbage igen. LEW vil hurtigst muligt
få slået stillingen op.

9. Ordet er frit

Ingen indlæg.

10. Nyt fra udvalgene:
a) Forretningsudvalget

Ingen bemærkninger.

b) Aktivitetsudvalget

HE har haft sidste møde med Aktivitetsudvalget, da hun udtræder i dag.
Foråret og efteråret 2018 er på plads. HE takker for opbakning fra alle, og
LPH takker HE for det store arbejde, hun har lagt i udvalget.

c) Menighedsplejeudvalget

BTP vedr. opsigelse af samarbejdet med Willemoesgaard: Der foreligger
en skrivelse fra okt. 2010, hvori opsigelsen af samarbejdet fremgår.
(Skrivelsen bliver lagt til dette referat som bilag.)
Der er ikke blevet fundet en egentlig opsigelse i arkiverne vedr. vores
medlemskab af De Samvirkende Menighedsplejer. Udvalget foreslår
derfor, at vi betaler dette sidste årskontingent og samtidig endegyldigt
melder os ud.
-Vi har pt. en fin økonomi, ikke mindst pga. bidrag på MobilePay, som har
været kraftigt opadgående.
-Der er foreløbigt ca. 4-6 ansøgere til julehjælp.

d) Udvalget vedr. Arven

BTP: Vi skal ikke have en kode/nøgle for at handle værdipapirer, så længe
de er registreret under BTP’s personnummer.
Kim bemærker, at vi skal huske, at fanen skal repareres. Det diskuteres,
hvor, hvordan og for hvilke midler, og Ove opsummerer, hvad vi tidligere
har talt om. LPH vil minde Thomas om, at han skulle sætte noget i værk
vedr. reparation.

e) Musikudvalget

Onsdagskoncerter og Søndagskoncerter for 2018 er planlagt og aftalt, og
der er lagt op til flere kantategudstjenester.
-Kulturnat 2018, og vores bidrag til det skal diskuteres/revurderes på et
tidspunkt.

f) Bygnings- og inventarudvalget Ingen yderligere bemærkninger.
(forsatsvinduer)
g) Redaktionsudvalget

Der er møde med vores nye layouter, Kira fra Skt. Jakobs Kirke, d. 4/12
om det nye kirkeblad.

-Vi er endelig kommet med i den fælles kirkeannonce i Østerbro Avis
sammen med Esajas, som heller ikke har været med i den før. Vi
begynder i december.
11. Konstituering:
Valg af formand
Valg af Næstformand
Valg af kasserer

Lars Poulsen-Hansen valgt med 9 stemmer for.
Rovig Mastrup valgt med 9 stemmer for.
Rovig Mastrup valgt med 9 stemmer for.

Valg af medlemmer til stående
udvalg:
Valgbestyrelse

Ove Nordly, Lars Poulsen-Hansen og Hanne Elsborg.

Menighedsplejeudvalg

Birgitte Schmidt, Marianne Hallund, Bo Torp Pedersen og Else Hviid.

Udvalget vedr. Arven

Else Hviid, Ove Nordly, Bo Torp Pedersen og Lars Poulsen-Hansen.

Aktivitetsudvalg

Birgitte Schmidt, Else Hviid, Ulla Rasmussen, Bo Torp Pedersen og
Thomas Hansen Beck.

Musikudvalg

Lars Poulsen-Hansen, Lasse Ewerlöf, Birgitte Schmidt og Ulla Rasmussen.

Bygnings- og inventarudvalg

Lars Poulsen-Hansen, Birgitte Schmidt, Marianne Hallund og Claus Kofod.

Økonomiudvalg

Rovig Mastrup, Lars Poulsen-Hansen og Klaus Frederiksen.

Kontaktperson

Hanne Elsborg genvalgt.

Informationsudvalg

Else Hviid, Birgitte Schmidt, Bo Torp Pedersen, Lars Poulsen-Hansen og
Kim Frisenette.

12. Aktivitetskalender 2017

Møder i første halvdel af 2018: 16/1, 13/3 og 22/5.

11. Eventuelt

HE: Tak til Lasse og Else for en dejlig kantategudstjeneste 26/11.
HE: Vi skal huske, at den nye formand for aktivitetsudvalget skal have
adgangskort til Kastellet.

Mødet slut kl. 20:00

