MENIGHEDSRÅDET

Formanden
8. november 2016

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag den 17. november 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, Axel Kierkegaard, Ulrik
Hovmand, Adam Vinten og Helle Bjørn.
Eventuelle afbud meddeles kordegnen på mail eller telefon 33 13 61 78.

1. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterer om udvikling og aktuel status for kirkens og kirkegårdens
medarbejdere.
2. Projekter
a. Afslutning af det nye menighedshus og have ved formandens orientering.
b. Status på gennemførte vedligeholdelser siden sidst
c. Status på kirkegården.
3. Evt. nyt fra udvalgene
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)
4. Præsterne refererer løbende sager

5. Formanden refererer løbende sager
6. Eventuelt
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8. november 2016

Konstituerende møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag den 17. november 2016 kl. 1700
Mødet finder sted i Store Skriftestol
Indkaldelse og dagsorden
Deltagere: Kirsten Kierkegaard, Kasper Ladegaard, Joen Jakob Seerup, Michael Lønitz Bager, Steen Hau
Mortensen, Lisbet Vandvig, 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.

Ved lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med de ændringer, der følger
af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013, (efterfølgende benævnt lov om
menighedsråd) bestemmes i § 13, stk. 4, at stedfortrædere skal indkaldes, såfremt medlemmer har forfald
til menighedsrådets konstituerende møde.
Dagsorden:
1. Medlemmernes valgbarhed
Regler for valgbarhed er fastsat i lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24.
februar 2012, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 347 af 3. april 2013, § 3. Gør et medlem
af det nyvalgte menighedsråd gældende, at en kandidat på grund af straf ikke er valgbar, afgør
menighedsrådet valgbarhedsspørgsmålet.
Loven om menighedsråd fastsætter i § 6, stk. 2 spørgsmålet, om en kandidat har mistet sin
valgbarhed på grund af straf, jf. § 3 i lov om valg til menighedsråd, afgøres på det konstituerende
møde.
Det nyvalgte råd hører evt. indsigelser mod medlemmers valgbarhed.
2. Underskrivelse af erklæring
Lov om menighedsråd § 7 fastsætter, at medlemmer, der første gang indvælges i et menighedsråd på
dettes konstituerende møde skal underskrive en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre
det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde
gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.
3. Valg af formand
Lov om menighedsråd § 8, stk. 1 fastsætter, at menighedsrådets valgte medlemmer på rådets
konstituerende møde ved hemmelig afstemning vælger en formand.
Valget ledes af det medlem, der har indkaldt mødet, og gælder for et år.
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4. Valg af næstformand
Lov om menighedsråd § 8, stk. 2 fastsætter, at menighedsrådets valgte medlemmer på rådets
konstituerende møde ved hemmelig afstemning vælger en næstformand.
Valget ledes af formanden og gælder for et år.
5. Valg af kirkeværge
Lov om menighedsråd § 9, stk. 1 fastsætter, at menighedsrådet af eller uden for sin midte på rådets
konstituerende møde vælger en kirkeværge.
Valget gælder for et år.
6. Valg af kasserer
Lov om menighedsråd § 9, stk. 2 fastsætter, at menighedsrådet af sin midte på rådets konstituerende
møde vælger en kasserer.
Valget gælder for et år.
Den praktiske udførelse af udførelse af opgaverne kan knyttes til en af kirkens funktionærstillinger.
7. Valg af sekretær
Lov om menighedsråd § 9, stk. 4 fastsætter, at menighedsrådet af sin midte på rådets konstituerende
møde vælger en sekretær, medmindre sekretærhvervet er knyttet til en af kirkens funktionærstillinger.
Sekretærhvervet er knyttet til kordegnens stilling. Valget bortfalder.
8. Valg af kontaktperson
Lov om menighedsråd § 9, stk. 5 fastsætter, at menighedsrådet af sin midte på rådets konstituerende
møde vælger en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger
til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. Opgaven som kontaktperson
kan efter menighedsrådets beslutning deles mellem en af pastoratets præster og et af de valgte
medlemmer.
Valget gælder for et år.
9. Valg af bygningskyndig
Lov om menighedsråd § 9, stk. 8 fastsætter, at menighedsrådet på rådets konstituerende møde vælger
en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirkens og kirkegården.
Valget gælder for et år.
10. Valg af tegningsbemyndiget person
Lov om menighedsråd § 9, stk. 9 fastsætter, at menighedsrådet af sin midte på rådets konstituerende
møde vælger en person, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter
vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.
Valget gælder for et år.
11. Nedsættelse af stående udvalg
Lov om menighedsråd § 19, fastsætter, at menighedsrådet på rådets konstituerende møde nedsætter
et stående udvalg på mindst 3 af menighedsrådets medlemmer.
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Udvalgets nedsættelse gælder for menighedsrådets funktionsperiode
12. Valg af valgbestyrelse
Lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2012, med de ændringer,
der følger af § 2 i lov nr. 347 af 3. april 2013, § 6 fastsætter, at der af og blandt menighedsrådets
medlemmer vælges en valgbestyrelse, der består af 3 medlemmer. Menighedsrådet vælger
valgbestyrelsens formand blandt dens medlemmer.
Valget gælder for menighedsrådets funktionsperiode.
13. Mødekalenderen
Fastsættelse af datoer for menighedsrådets ordinære møder i 2017. Forslag til datoer vil foreligge på
mødet.
14. Eventuelt
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