Referat af Menighedsrådsmøde den 30. august 2016, kl. 18.15 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), Birgitte Bundgaard (BB),
Klaus Frederiksen (KF).
Afbud: Ove Nordly, Kirsten Busch Nielsen.
Referent: Kim Frisenette
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
(Pkt. 6 og 7 tages i umiddelbar forlængelse af pkt. 3)

2. Bemærkninger til referat af
MR-mødet 11.5.2016 og
underskrivelse af dette.

Referat godkendt og underskrevet.

3. Økonomi:
-2. kvt. rapport 2016
-Budget, formål 1, halvår 2016
-Afdragsprofil for stiftslån på
2,5 mio. kr.
-Forelæggelse af Revisionsprotokollat af 20.4.16 vedr. årsregnskab for 2015
-Fastsættelse af vandbidrag for
Else
-Korkontingenter

Efter budgetsamråd i provstiet er der ikke ændringer til budget 2017.
(Inkl. underskud som følge af løn til kor- og musikmedarbejder)
Budgettet opskrives med 50.000,-, som er øremærkede til renteudgifter
vedr. stiftslån, og 250.000,- på anlægsarbejder er øremærkede til afdrag.
-2. kvartalsrapport gennemgås og diskuteres. Der er ikke store
forskydninger.
Kvartalsrapporten godkendes og underskrives af LPH og RM.
-Fra stiftet er der modtaget afdragsprofil/afdragsplan vedr. stiftslånet.
Denne tages til efterretning.
-Revisionsprotokollat af 20.04.16 gennemgås med de to bemærkninger
fra revisor og tages til efterretning. Formand og kasserer underskriver.
-Da der ikke er vandmåler i lejligheden i Kristianiagade, dikterer reglerne
at præsten skal betale for 48 m3 pr. voksen i husstanden, pr. år.
-Fastlæggelse af bidragsmåden for el og varme aftales af EH og KF, og
efterfølgende orienteres rådet.
-Kontingent for voksenkorene bliver kr. 500 pr. sanger pr. år, og et forløb
i Babysalmesang eller Musikalsk legestue koster kr. 300,- pr. barn.
Kontingenter indbetales på kirkens hovedkonto, og hver indbetaler
medbringer kvittering til lederen af holdet/koret, som samler op på det.
LPH meddeler kor og ledere proceduren.
-KF pointerer at der vil være en merudgift på i alt kr. 40.000 pr. år for 6
sangere, med de nye ansættelsesbeviser.

4. Meddelelser fra formanden

Major Johnnie Korsholm er indsat som fungerende kommandant på
Kastellet fra 15.8.16 til 31.12.16.
-Fra Koordinationsudvalgsmødet i Kastellet d. 17.8.16 forlyder følgende:
Der kommer forsatsvinduer i resten af kirken. Kirkens facade skal kalkes.
Kommandantgården er ved at være færdigrenoveret. Kloakprojekt på
Kastellet begynder i 2018. Der åbnes op for at der kan afholdes bryllupsfester på Kastellet i forbindelse med vielser af personel fra Forsvaret.
-Der overrækkes gave til Claus Kofod fra rådet. (To rammer med s/h
fotos)
-Lydanlægget er blevet opgraderet, og det betales af provstiet.
-Provstiet har bevilliget kr. 72.262 til indretning af præstekontor i
præsteboligen i Kristianiagade.
-Tak fra KF for det ekstra honorar ifb. med tilsynet af renoveringen af
Kristianiagade 22.
-David Varming Winsløv er blevet ordineret ved en ceremoni i Roskilde

Domkirke. En delegation fra Kastelskirken og Garnisonskirken var tilstede.
-Jazzfestivalkoncerten i Kastelskirken forløb meget fint.
-Tak fra Carsten Barløse for gaven til hans 70-årsdag.
-Katja har født en lille Anna d. 19/7.
-Der er kommet kirketællinger for 2. kvt.
-Der er kommet opgørelse af tidsforbrug ved Personregistrering for 1.
halvår 2016.
-Vi har radiotransmitteret højmesse d. 2/10.
-Der er Landemode d. 5/10. Kim tager imod tilmeldinger.
5. Meddelelser fra
kontaktpersonen

Arbejdet med kontrakter for kirkesangere m.fl. har taget en del tid.

6. Ansættelsesbreve til kormedlemmer
Ansættelsesbevis til kirketjenervikar

De nye ansættelsesbeviser til kirkens faste sangere er allerede godkendt
på et tidligere møde.
Der er udarbejdet ansættelsesbeviser til kirketjenervikar Søren Gerdes
ifb. med Klaus’ orlov. Der er ligeledes udarbejdet ansættelsesbeviser til
barselvikarerne for Katja (Svafa og Tora)
I forbindelse med nadverritualet ønsker EH at benytte ritual C, da det for
hende er det smukkeste ritual. Desuden passer det til kirkens musikalske
niveau samt til brugen af messehagel og type af højmesse i øvrigt.
UR udtrykker sin forkærlighed for ritual B.
Det aftales at bruge ritual C ved Elses og Kirstens højmesser.
Vi begynder allerede d. 4/9. Det aftales at lave en lille planche/guide til
nadverritualet, som indlæg i salmebogen her i begyndelsen.
Korsanger Jan-Erik Sääv har orlov, og Brian Petro er konstitueret i
orlovsperioden.
Ingen bemærkninger.

7. Nyt fra præsterne

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

Der har d.d. været møde om datoer for hele næste år.
22/1 er der nytårsmiddag og 28/8 er der sommerudflugt.
Datoer mv. for foredrag udsendes senere.

b) Menighedsplejeudvalget

Intet at bemærke.

c) Arven)

Intet at bemærke.

d) Musikudvalget

Søndagskoncerterne løber af stablen her i sept. og okt.
Der tages forskud på Lutheråret næste år.

e) Bygnings- og inventarudvalg

Ingen medd.

11. Nedsættelse af forretningsudvalg
12. Menighedsrådsvalg: Forløb
af orienteringsmøde og
opstillingsmøde d. 6/9 kl. 19
13. Aktivitetskalender 2016
14. Eventuelt
Næste møde: 25. oktober

Der nedsættes et Forretningsudvalg bestående af formand,
næstformand, kontaktperson og kbf. sognepræst
LBA og BB ønsker at være stedfortrædere efter valget.
Kandidatlisten laves på opstillingsmødet.
Opdateres med fyraftensmøde om dåb 5.10.16 kl. 17.30.
Intet at bemærke

