Referat af Menighedsrådsmøde den 16. januar 2018, kl. 18.30 i Kastelskirken
Tilstede: Rovig Mastrup (RM), Ulla Rasmussen (UR), Susanne Adair (SA), Thomas H. Beck (THB),
Hanne Elsborg (HE), Else Hviid (EH), Birgitte Schmidt (BS), Lasse Ewerlöf (LEW), Bo Torp Pedersen (BTP),
Birgitte Bundgaard (BB), Marianne Hallund (MH).
Afbud: Lars Poulsen-Hansen, Ove Nordly og Kirsten Busch Nielsen.
Referent: Kim Frisenette
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referatet af
rådsmødet 28.11.17 og
underskrivelse af dette

Ingen bemærkninger. Referatet godkendt og underskrevet.

3. Forelæggelse af
Revisionsprotokollat for 2017

Revisionsprotokollat for regnskab 2017 forelagt og godkendt uden
bemærkninger.

4. Status angående
bødeforlægget på 100.000 kr.

Ingen nye oplysninger

5. Løn til kor- og
musikmedarbejder

HE har korresponderet med Danmarks Kirkemusikerforening, som har
haft forskellige bemærkninger til ansættelsen/kontrakten med Katja.
De mener at Katja skulle have været fastansat for længst, de mangler
kontaktdata til Katja og de efterlyser begrundelse for den anvendte
lønindplacering. Foreningen ville gerne have været med i en
lønforhandling, men de er dog umiddelbart ikke utilfredse med den
anvendte lønindplacering. Foreningen efterlyser nu et ansættelsesbrev
med lønindplacering i 2012 grundbeløb.

6. Meddelelser fra formanden

-Formanden takker for en meget vellykket Alsangsaften 4/12.
-Kastelskoret holdt en vellykket julekoncert 16/12 med fuldt hus.
-Ni Læsninger 17/12 var meget vellykket bl.a. med godt arbejde af
konfirmanderne.
-Der kommer nye bestemmelser for parkering på Kastellet, og
parkeringspladser bliver inddraget rundt omkring. Vi er frivilligt gået af
med den ene af vore to faste parkeringspladser. (Kims)
-ISS overtager al service og rengøring på Kastellet pr. 1/2-18.
-Skrivelse fra Visda om ophavsret er formentlig fusk.
-Kastelskoret skal indspille ”Sorrig og glæde” til en dokumentar om Mads
Holger.
-Vi har fået en henvendelse om optagelse af en lille koncert i en af
fængselscellerne. De henvises til Kommandanten, da fængslet er hans.
-Årsberetning 2017 er Lagt på hjemmesiden pr. 30/11. THB m.fl.
bemærker, at beretningen bør godkendes på et rådsmøde inden
fremlæggelse. EH bemærker at statistiktallene bør analyseres før de
bruges i beretningen, da tallene ikke direkte lader sig sammenligne med
andre kirkers tal.
-Vejskilt til kirken skal stå ved indkørslen til Kastellet, helt ude ved
Esplanaden og i højre side mod Frihedsmuseet. Skiltet skal gerne
indeholde både pictogram og kirkenavn.

7. Meddelelser fra
kontaktpersonen

HE og Forretningsudvalget indstiller til rådet, at kopimaskinen på
kirketjenerkontoret flyttes til det andet rum.

-Fremover skal medarbejdere, inden udgangen af januar, udfylde et
ferieskema vedr. ønsker for afholdelse af restferie i ferieåret.
8. Nyt fra præsterne

-THB har haft fanen med til reparation på Fyn, men den er for medtaget
til at den kan repareres. Johnny Anker vil undersøge, hvem der evt. kan
sy os en ny. 1. Livregiment er indstillet på at give lidt støtte til projektet,
som i øvrigt kan finansieres af Arven.
-EH har, formedelst 4000,-, indkøbt en julekrybbe, som skal bruges til
juleafslutninger med skole og børnehaver.
-Kirsten Busch Nielsen ønsker nu igen at få flere gudstjenester, og det er
aftalt at planlægge 4 højmesser med hende i det kommende år.

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-LEW takker rådet for julegaver og nytårsfrokost.
-LEW modtager ansøgninger til Jan-Erik Säävs stilling, og planlægger
herefter foresyngninger.

10. Ordet er frit

Ingen bemærkninger.

11. Nyt fra udvalgene:
a) Forretningsudvalget

FU har holdt møde d. 14/1.

b) Aktivitetsudvalget

Udvalget har holdt møde og har konstitueret sig med Birgitte Schmidt
som formand og Ulla Rasmussen som næstformand.
-På baggrund af den store succes med Alsangsaften i december, arbejdes
der på flere af den slags arrangementer, evt. med forskellige
samarbejdspartnere i sognet. F.eks. sognets to kollegier, som så bliver
involveret i valget af musikken.
-2/9 er der udflugt for råd og ansatte. Forslag til udflugtsmål modtages
gerne.
-Der er Lørdagsforedrag med Christian Langballe 10/3, og hjælp ønskes til
afviklingen på dagen.
-Birgitte Bundgaard optages i udvalget.
-Datoerne for Lørdagsforedrag i 2018 er 10/3, 14/4, 8/9 og 10/11.

c) Menighedsplejeudvalget

BTP har travlt med regnskabet for tiden, og han agter at lave lidt om på
regnskabsteknikken fremover.
-Der har været flere ansøgninger til julehjælp i år, og der er blevet uddelt
kr. 10.000. Bl.a. derfor er der et underskud på driften i 2017 på kr. 4.000.
Der er gebyrer for kr. 1.500 i 2017, og BTP er ved at undersøge
alternative bankforbindelser.
-Indsamlinger via MobilePay i 2017 lander på kr. 2017. Blandt andet er
der en, som fast overfører 100,- hver måned.
-EH fik invitation til frokost på Willemoesgaard, men har dog ikke
deltaget.

d) Udvalget vedr. Arven

Formuen har det godt, og værdien er stigende, da midlerne er anbragt i
gode obligationer.

e) Musikudvalget

Udvalget har endnu ikke afholdt noget møde, og LEW fortsætter med at
planlægge Søndagskoncerterne. LEW gør særligt opmærksom på den
første koncert 4/2 hvor Torben Demstrup medvirker, samt koncerten
25/2 hvor Jane Bertelsen medvirker.

f) Bygnings- og inventarudvalget BS og MH agter at lave en overtagelsesforretning med ON, i forhold til
(forsatsvinduer)
diverse papirer mv.
UR bemærker, at det må kunne lade sig gøre at få lavet en form for

støttehåndtag op til alteret. Et sådan projekt skal udfærdiges af Benjamin
og derefter godkendes i Kulturarvstyrelsen. Udvalget vil lave en
ansøgning til Benjamin.
-Det besluttes at indkøbe køreskinner, således at man kan komme ind og
ud af Søjlesalen med rollator mv. BS står for det.
g) Redaktionsudvalget

Det går en smule trægt med det nye kirkeblad. Der er udarbejdet nogle
skitser/forslag, men bladet er ikke klar endnu.
Vores store udfordring er omdelingen af kirkefolderen, som er ret
mangelfuld, og PostNord omdeler ikke den slags fremover.
-BTP bemærker, at vores gudstjenestetider står forkert i
Citykirkefolderen.
-HE spørger om kirkebilsordningen kan laves om, så det bliver muligt for
ældre og gangbesværede selv at bestille kirkebil søndag morgen, i stedet
for at været tvunget til at skulle bestille allerede fredag formiddag på
kontoret. Kim undersøger det med taxaselskabet.

12. Møder i første halvdel
af 2018

Der er rådsmøder 13/3 og 22/5.

11. Eventuelt

Vi deltager ikke i Folkekirkens Nødhjælps indsamling.

Mødet slut kl. 20:15

