Referat nr. 1 af Menighedsrådsmøde den 22. maj 2018, kl. 18.30 i Kastelskirken
Tilstede: Rovig Mastrup (RM), Ulla Rasmussen (UR), Susanne Adair (SA), Ove Nordly (ON), Hanne Elsborg
(HE), Else Hviid (EH), Birgitte Schmidt (BS), Birgitte Bundgaard (BB), Klaus Frederiksen (KF) var til stede
under punkterne 1-3.
Johanna Røjkjær Daugaard var til stede under punkterne 1 - 10
Afbud: Thomas Hansen Beck, Kirsten Busch-Nielsen, Bo Torp Pedersen, Marianne Hallund.
Fraværende uden afbud: Lasse Ewerlöf
Referent under pkt. 1-10: Kim Frisenette.
Referat under pkt. 11-12: Birgitte Schmidt
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelse til pkt. 3.

2. Bemærkninger til referatet af
rådsmødet den 13. marts 2018
og underskrivelse af dette

Bemærkning/tilføjelse til referatets pkt. 8: ”Menighedsrådet ansætter
ikke sangere i uddannelsesstillinger. Der kan altså ikke være tale
sidemandsoplæring.”
Referatet godkendt.

3. Økonomi: Budget 2019 og
orientering om kvartalsrapport
for 1. kvartal.

Da det nye lønafregningssystem ikke er kørt ordentligt ind endnu,
foreligger der ikke nogen retvisende kvartalsrapport for 1. kvt.
Provstiet har sagt god for, at vi, under disse omstændigheder, kan
behandle 1. halvårsregnskab samlet, når al løn er bogført og på plads.
Foreløbigt Budget 2019 fremlagt. Den endelige rammeudmelding får vi
på Budgetudvalgsmøde d. 23/8.
Der er ikke budgetteret med forsikringsbidrag i 2019, da forsikringspuljen
bugner.
Løndelen er sat til at stige 2,5%.
Et kommende vinduesskift i ejendommen i Kristianiagade 22 må evt.
søges i provstiets 5%-midler.
Foreløbigt Budget 2019, afleveret d. 15-05-2018 22.46, er godkendt.
Der er kommet forslag om en nyansættelse af en medarbejder i
provstiet, som skal være halvtids regnskabsmedarbejder på kirkegården
og halvtids personalekonsulent i provstiet. Det anslås at koste i alt
600.000 om året, hvoraf kirkegården betaler en tredjedel og provstiet to
tredjedele. 200.000 kunne komme fra PUK-midlerne og 200.000 fra de
deltagende råd. Menighedsrådet beslutter at melde sig til ordningen,
når/hvis den bliver til noget.

4. Meddelelser fra formanden

-Intet nyt om bødeforlægget.
-Etablering af byggeplads i kirken i forbindelse med installering af
forsatsvinduer begynder i dag, og slutter 15. juli. De arbejder man-fre og
rydder væk til weekenden, hver uge. Der kommer info om arbejdet uden
for kirken.
-LPH har sagt god for udgiften på kr. 800 til korets rundvisning og frokost
på Kastellet i søndags.

-Lasse ønsker en medhørshøjttaler på pulpituret og evt. i personalerum.
Vi afventer et tilbud via Lasse.
-KF har opdateret autorisationer for medarbejdere i Kirkenettet, i
anledning af den nye Persondataforordning.
-Claus K kan ikke rigtigt få kontakt til ISS vedr. forårsrengøring. LPH
overtager og forsøger at slå lidt i bordet, relevante steder.
5. Meddelelser fra
kontaktpersonen

HE: Reglerne for medarbejderrepræsentantens rolle og kompetencer er
klart definerede, og således også hvornår vedkommende kan deltage i
forhandlinger og møder, og hvornår vedkommende er inhabil.

6. Nyt fra præsterne

EH: Det er en travl og hektisk tid, bl.a. med mange gode samtaler med
bryllups- og dåbsfolk og pårørende ved bisættelser.
-Der er allerede 15 konfirmander tilmeldt til den nye sæson.
-Præsterne i provstiet er på Færøerne i den kommende uge.
-Der er Alsang i morgen, og EH håber på et godt fremmøde. EH selv er til
et præstemøde lige op til Alsang, og Claus K introducerer og træder
vande til EH når frem.
-Vedr. Tattoo/ Copenhagen Pipe Band Gathering d. 9/6: Brudeparret har
indvilliget i at flytte vielsen fra kl. 14 til kl. 13. De får en flaske champagne
for ulejligheden.

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Ingen meddelelser.

8. Ordet er frit

Ingen kommentarer.

9. Nyt fra udvalgene:
a) Forretningsudvalget

Ingen medd.

b) Aktivitetsudvalget

Invitation til sommerudflugt d. 2/9 er på trapperne, og man skal tilmelde
sig senest d. 15/8. Alle må have en ledsager med.
Der er planlagt foredrag med Hein Heinsen om Kristendom og Kunst d.
13/10. Efterårets to andre Lørdagsforedrag ligger d. 8/9 og 10/11.
EH: Eksistenssamtalerne bliver skudt i gang igen på en ny måde, hvor en
særligt indbudt ”grundgruppe” indledningsvis mødes i præsteboligen.
Gruppen kommer til at bestå af 6 personer, som hver prikker til/inviterer
2 pers., således at gruppen begynder med 18 pers. Senere åbnes der så
op for nye deltagere.
-Kastelskoret deltager ved højmessen på søndag.

c) Menighedsplejeudvalget

Ingen medd.

d) Udvalget vedr. Arven

Ingen medd.

e) Musikudvalget

Ingen medd. (Der har endnu ikke været afholdt noget møde)

f) Bygnings- og inventarudvalget ON foreslår at udv. mødes med ON, så han kan indføre de nuværende
(forsatsvinduer)
medlemmer i vigtige ting og deadlines, som udv. skal tage sig af.
g) Redaktionsudvalget

Der er ikke sket noget nyt. Nye forslag fra Kira (layout) kigges igennem
først af EH og Kim, og derefter i udvalget.

10. Eventuelt

Det foreslås at der laves en rundvisning på Kastellet for rådets
medlemmer, i stil med korets rundvisning i søndags. Der kigges på

datoer.
HE: Papirer vedr. afgået personale arkiveres i rådets arkiv på
kordegnekontoret.
(Johanna Røjkjær Daugaard og Kim Frisenette forlader mødet.)
11. Menighedsrådets politik
vedrørende seniordage
12. Personalesagen

Lukket møde.
Lukket møde.

