Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag den 28. august 2018 - 1
Til stede: Lars P. Poulsen-Hansen, Rovig Mastrup, Bo Torp Pedersen, Ulla Rasmussen, Hanne
Elsborg, Ove Nordly (kommer under pkt. 4), Marianne Hallund, Thomas Hansen Beck, Lasse
Ewerlöf, Susanne Adair, Else Hviid, Birgitte Schmidt, Birgitte Bundgaard, Klaus Frederiksen
(under pkt. 1-3).
Fraværende med afbud: Kim Korning Frisenette
Referent: Birgitte Schmidt

1. Godkendelse af dagsorden

2. Bemærkninger til referatet af
rådsmødet den 29. juli.
3. Økonomi: 2. kvartalsrapport 2018,
Budget 2018, formål (udsendes på
mail). Tildeling af tegningsret til
formanden og kassereren

Med tilføjelse af bemærkninger til pkt. 11 og
flytning af 9f til pkt. 3 blev dagsordenen
godkendt.
Referatet blev rundsendt og underskrevet.

9 f flyttes til pkt. 3.
Den 10 år gamle kopimaskine på
kirketjenerkontoret udskiftes med en ny.
2. kvartalsrapport blev godkendt og
underskrevet af formand og kasserer.
Den underskrevne kvartalsrapport blev
afleveret til Klaus Frederiksen.
Budgettet skal godkendes og være Klaus
Frederiksen i hænde senest den 15. november
2018.
Ifølge Menighedsrådsloven §9 stk. 9 skal der
vælges1person, der sammen med formanden
bemyndiges til at underskrive dokumenter
vedrørende køb, salg og andre dispositioner
over fast ejendom og optagelse af lån.
Kasserer Rovig Mastrup blev enstemmigt
valgt.

9f
Bygnings- og inventarudvalget, bl.a. om
justering af højttaler i søjlesal, på
pulpitur og i kor/organistrum (forslag
fra organisten)

MR vedtog i samråd med Klaus Frederiksen at
godkende forslaget fra organisten om
opgradering af Oticon.
Thomas indhenter tilbud på evt. etablering af
Wifi i Rådssalen og
Claus Kofod står for kontakten.

Organisten gør opmærksom på, på
foranledning af kirketjener Claus Kofod, at
højttaleren i Søjlesalen skal udskiftes.
MR vedtog at højttaleren skal skiftes

4. Meddelelser fra formanden

Organisten forespørger om mulighed for at få
et hævekort til indkøb af noder via nettet samt
til reservation af hotelværelser til overnattende
solister. MR godkendte et hævekort på max.
5.000 kr.
-22.04.18 blev Koret vist rundt på Kastellet af
formanden for Kastellets Venner & Historiske
Samling: Niels Elsborg.
(dette ønsker MR også mulighed for ved en
senere lejlighed).
-Herrernes Magasin har lavet optagelser i
kirken af deres modeshow og lagt på Facebook
(uden tilladelse fra MR).
1.Regiment sangkor har forespurgt og fået
tilladelse til at udskifte klaveret i Søjlesalen til
et bedre.
-Forsatsvinduerne er blevet opsat.
-Kirken er blevet kalket
-Medarbejdermøde afholdt den 4. juli.

-Sagen om de 100.000 er henlagt indtil
behandleren kommer fra barsel.
-Kiev Kammerkor var ikke så godt besøgt, som
vi havde håbet på.
- Forsvarsstaben har fået nej til et arrangement
i kirken i samråd med Thomas – primært
grundet et for højt antal deltagere – over 300
deltagere.
Thomas bemærker at Forsvarsstaben har lukket
deres konferencelokaler i Roskilde og derved
nu står og mangler lokaler.
-Provstesyn: 7. marts 2019 efter aftale med de
to præster.
-Indberetning til Copydan:
I de tidligere år er der blevet betal ca. 400 kr.
Dette beløb forventes at stige i 2018.

Lars indberetter til Copydan.
-Kirkens fanen er blevet repareret: 1. regiment
har bekostet reparationen.
-Formanden har modtaget en forespørgsel fra
studentersangforeningen om afholdelse af en
vinterkoncert i Kastelskirken. Formanden
undersøger, om der evt. er for mørkt, og om
koncerten derfor kan afholdes i
Garnisonskirken i stedet.
Ove Nordly kommer til mødet.
5. Meddelelser fra kontaktpersonen

Orlovsansøgning modtaget fra Maria Marstal
om 3 måneder orlov (1. oktober – 1. januar)
MR bevilligede orloven.
Aftale om gruppeliv:
Alle skal for fremtiden være omfattet af
gruppelivsforsikring – uanset antal
arbejdstimer.
Sagen genoptages når der er kommet yderligere
oplysninger.

6. Nyt fra præsterne

BE har fået dobbelt jubilæums gratiale.
Tilbagebetaling af for meget jubilæumsgratiale
er allerede aftalt med BE.
Thomas:
-Julekoncerten i Kastelkirken er den 10.12.18
kl. 10.00.
-Fanen: er blevet broderet – 1 danske
Livregiment har stået for reparation og
brodering af den nye Fane
-MR bevilliger indkøb af en gave da MR
ikke betaler for en ny fane.
Thomas indkøber en gave for ca. 2000 kr.
Landemode: 4. oktober 2018 tilmelding hos
kordegnen.
Else:
-Katja har mange på sit babysalmesangshold og
legestuehold.
Drengekoret:
-8 drenge har indtil videre meldt sig

- der er 18 konfirmander tilmeldt
Silke Strand Andersen er ny praktikant hos
Else og kommer til at prædike et par gange.
-Kirkebønnen er forsøgsvis flyttet til slut
kollekten.
En evt. ændring skal vedtages i MR ved en
senere lejlighed.
Alsang er flyttet til den 11. september og Else
finder en pianist da Lasse har fri.
-Alsang forsøges afholdt fire gange årligt.
-Else beder Claus bestille øl og vin til efter
Alsang den 11. september, så man kan tale lidt
med hinanden om aftenen før man går hver til
sit.
-har kontakt til ”Bogladen ved søerne”:
Arbejder på litteraturaftener i samarbejde med
Bogladen.
Else arbejder videre med projektet.
-Kristianiagade har fået nye vinduer til
gadesiden
Gårdsiden får næste sommer nye vinduer
– Klaus Frederiksen orienteres løbende om
udviklingen.
Gadesiden er allerede betalt.
Ifølge Klaus Frederiksen skal udgiften betales
på en gangMR følger Klaus’ anvisning.
7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten,
herunder om hans funktion i
menighedsrådet

Medarbejderrepræsentanten kan, men skal ikke
deltage i MR-møder og er derfor ikke forpligtet
til at melde afbud.

8. Ordet frit

Ingen tilstede

9. Nyt fra udvalgene
a. Forretningsudvalget
b. Aktivitetsudvalget

c. Menighedsplejeudvalget

a: Intet nyt.
b: Personaleudflugten foregår på søndag den 2.
september og alt burde være klappet og klart 26 tilmeldte
c: 10.500 på kontoen
Udvalget holder møde i september måned.
Stigende brug af mobilepay.

d. Udvalget vedr. Arven

e. Musikudvalget

Mobilepay har ændret system og sat os over i et
nyt system med et nyt nummer: 19349.
Nyt nummer til mobilepay hænger i våbenhuset
og kommer i Kirkefolderen.
Kontantbidrag i kirkebøsserne er faldende.
Der er en fast bidragyder der donerer 100 kr.
pr. måned; dette beløb er steget i løbet af
foråret og sommeren 2018.
d: Arven: Der er nu lidt mindre på kontoen.
Arvens midler er blevet brugt på guldsmed
Martin Hansen for reparation af korset, der står
på alteret.
e: Musikudvalget
Kulturnatten:
Lysshow på kirkepladsen – Christian
Ankerstjerne er primus motor.
– Lasse deltager – lysvirkninger inde i
kirkerummet.
Publikum inviteres op i pulpituret til et syn på
orglet og en demonstration af hvordan det
fungerer.
-Lasse arrangerer med et soloinstrument til
Allehelgens gudstjeneste.

f. Bygnings- og inventarudvalget, bl.a.
om justering af højttaler i søjlesal,
på pulpitur og i kor/organistrum
(forslag fra organisten)

10. Eventuelt

11. Drøftelse af personalesager

f: I fremtiden skal der udfyldes formularer, hvis
der skal søges om ændringer og forbedringer.
-Håndgrebene i kirken klarer Benjamin.
Udvalget holder snarest et møde, hvor Ove
orienterer om sagernes tilstand.
Thomas: Er det lovbefalet at der skal sidde en
repræsentant for forsvaret i menighedsrådet?
Svaret svæver i vinden. Thomas kigger på
sagen.

