MENIGHEDSRÅDET

Formanden
16. august 2016

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag den 24. august 2016 kl. 1600
Mødet finder sted i Store Skriftestol
Indkaldelse og dagsorden
Deltagere: Anders Friis, Kasper Ladegaard, Anne Juul-Larsen, Kirsten Kierkegaard, Joen Jakob Seerup,
Annelise Lassen, Ejgil Bank Olesen, Peter Thyssen, Anna Mejlhede, Helene Dam, Adam Vinten og Helle
Bjørn.
Eventuelle afbud meddeles kordegnen på mail eller telefon 33 13 61 78.

1. Personale
a. Vikar midler konverteres eventuelt til en ny fast stilling – til drøftelse og beslutning (bilag 1).
b. Ny kirkegårdsleder er konstitueret – til orientering.
c. Kontrakt med den bygningskyndige forelægges til godkendelse (bilag 2).
2. Økonomi
Kvartalsrapport for 2. kvartal 2016 forelægges til orientering og evt. omdisponeringer (bilag 3).
3. Projekter
Status på gennemførte vedligeholdelser siden sidst.
4. A. H. Vedel busten
A. H. Vedel busten har siden 1993 været placeret i Orlogsmussets foyer. I fm Orlogsmuseets flytning til
Tøjhusmuseet vil busten ikke blive genplaceret, men i stedet blive oplagt på Nationalmuseets depot.
Menighedsrådet har modtaget en forespørgsel fra formanden for Danmarks Marineforening, om
Holmens Kirke kunne have interesse i at opsætte busten. Mindesmærket for viceadmiral A. H. Vedel
måler 110 x 130 cm. Historien bag og tilblivelsen af busten samt viceadmiral A. H. Vedels biografi
vedlægges til orientering (bilag 4 og 5).
5. Kirkehavens formål og indretning
Efter afslutning af byggeriet udestår anlæggelse af kirkehaven. Udkast til haveplan forelægges på
mødet med henblik på drøftelse og beslutning.

6. Holmens Kirkegård og fremtiden
Tidligere kirkegårdsleder Birgitte Foghmoes udarbejdede en udviklings- og genopretningsplan for
kirkegårdens anlæg, som vedlægges (bilag 6) til orientering og til drøftelse af eventuel handlingsplan.
7. Evt. nyt fra udvalgene
Opdateret liste med udvalg samt besættelse og varetagelse af særlige ansvar (bilag 7).
a. Stående udvalg (Formanden)
b. Skoletjenesten (Anna Mejlhede)
c. Udflytterbørnehaven (Anna Mejlhede)
d. Ankerkæden (Peter Thyssen)
e. Nybodergården (Peter Thyssen)
f. Aktivitetsudvalget (Anne Juul-Larsen)
g. Musikudvalget (Jakob Seerup)
h. Citykirkerne (Jakob Seerup)
i. IT- og kommunikationsudvalget (Kasper Ladegaard)
8. Præsterne refererer løbende sager
9. Formanden refererer løbende sager
10. Menighedsrådsvalg 2016
Oplæg fra formanden for valgbestyrelsen om forberedelse til og afholdelse af valget, herunder et evt.
orienteringsmøde. Kirkeministerens brev (bilag 8), Biskoppens brev (bilag 9) samt tidslinie (bilag 10)
vedlægges indkaldelsen.
11. Mødekalenderen
Menighedsrådets ordinære møder i 2015, alle kl. 1600
Onsdag den 12. oktober
(kvartalsregnskab 3/2016)
Onsdag den 23. november

(sidste møde og konstituerende møde for nyt råd)

12. Eventuelt
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