MENIGHEDSRÅDET

Formanden
29. januar 2014

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag den 29. januar 2014 kl. 1600
Referat
Deltagere: Anders Friis, Anne Juul-Larsen, Anette Schou, Kasper Ladegaard, Kirsten Kierkegaard, Joen Jakob
Seerup, Ejgil Bank Olesen, Peter Thyssen, Anna Mejlhede, Helene Dam, Anne Kragsberger Løgstrup,
Flemming Bregnager og Birgitte Foghmoes
1. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterede om udvikling og aktuel status for området, herunder:
Der har været afholdt medarbejdermøde, hvor der blev orienteret om tilbygning, og kordegnen blev
valgt som medarbejderrepræsentant.
Der er ansat en ny første kirketjener, Adam Vinten, som begynder i denne stilling per 1. februar.
Organist Erik Kolind har fædreorlov, og der er ansat vikar.
Der blev videregivet en tak fra medarbejderne for rådets julehilsen.
-

-

-

-

2. Økonomi
Foreløbigt årsregnskab 2013 blev forelagt til orientering. Rådet havde ingen kommentarer.
Revisionsprotokollat blev forelagt til orientering og underskrift. Rådet havde ingen kommentarer.

3. Projekter
Igangværende og planlagte drifts- og anlægsprojekter blev gennemgået af den bygningssagkyndige. Der
er fra provstiet afsat midler til en række planlagte projekter (gavlrenovering, monumenter på
kirkegården, epitafier i Kapelsalen og stier på kirkegården). Renovering af orgel og prædikestol er stort
set færdige. Der er udbedret en række stormskader på kirkens tag, hvor udgifterne delvist dækkes af
Folkekirkens Selvforsikingsordning.
Byggeprojekt forløber planmæssigt.
4.

Kollektplan
Udkast til kollektplan blev forelagt til godkendelse. Rådet godkendte planen efter mindre justeringer.
Planen farer hos kordegnen.

5. Evt. nyt fra udvalgene
Besættelse af udvalgsposter blev konsolideret og for aktivitetsudvalget besat på ny.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Stående udvalg (Formanden); intet at bemærke.
Skoletjenesten (Anna Mejlhede); intet at bemærke.
Udflytterbørnehaven (Anna Mejlhede); intet at bemærke.
Ankerkæden (Peter Thyssen); intet at bemærke.
Nybodergården (Peter Thyssen); intet at bemærke.
Provstiudvalg (Anne Juul-Larsen); udgår fremadrettet.
Aktivitetsudvalget; Provsten og præsterne, Anne Juul-Larsen, Kasper Ladegaard og Kirsten
Kirkegaard. Provsten indkalder til konstituerende møde i Aktivitetsudvalget. Vedr. onsdagsklubben
orienterede Anne Juul-Larsen, at der afholdes foredrag vedr. bl.a. Peter Freuchen og om grønlandsk
geologi mv. i februar og april.
h. IT- og kommunikationsudvalget (Kasper Ladegaard); Efter at have indhentet kontroltilbud anbefaler
Kasper Ladegaard; at kirken accepterer tilbud vedr. telefoni fra TDC. Rådet tiltrådte dette. Der er
indgået aftale med en fotograf vedr, optagelser af billeder til galleri på hjemmeside.

6. Præsterne refererer løbende sager
Provsten bemærkede, at der er problemer med højttaleranlægget. Det bliver taget op til synet.
Ligeledes er der problemer med gavlure og klokkeringning, hvilket også tages op ved synet.
Holmens Kirke danner ramme om festgudstjeneste ved 200-året for afståelsen af Norge 17. maj 1814.
7. Formanden refererer løbende sager
Formanden præsenterede resultatet af provstiets kirketælling, hvor Holmens Kirke var placeret positivt.
Der er kommet en bog om maleren Emilius Bærentzen, hvori kirkens portræt af provst Kragh Holm
indgår. Bogen vil være at finde i kirkens bogsamling på præstekontoret.
8. Mødekalenderen
a. Menighedsrådets ordinære møder i 2014, alle kl. 1600
Onsdag den 19. marts
(årsregnskab)
Onsdag den 14. maj

(årsbudget 2014 og budgetrapport 1/2014)

Tirsdag den 26. august

(budgetrapport 2/2014)

Onsdag den 22. oktober

(budgetrapport 3/2014)

Onsdag den 26. november

(valg af div. poster)

9. Eventuelt
I midten af februar får kirken ny (mellem)indgangsdør med et særligt automatisk persontællingssystem.
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10. Underskrift af referat fra ordinært møde 29. januar 2014
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Helene Dam

