MENIGHEDSRÅDET
Formanden
19.

marts 2014

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag den 19. marts 2014 kl. 1530
Referat

Deltagere: Anders Friis, Anne Juul-Larsen, Anette Schou, Kirsten Kierkegaard, Joen Jakob Seerup, Ejgil Bank
Olesen, Peter Thyssen, Anna Mejihede, Helene Dam, Anne Kragsbergen Løgstrup, Flemming Bregnager og
Birgitte Foghmoes.
Afbud fra Kasper Ladegaard, der gør tjeneste til søs.
1. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterede om Stiftets temaaften vedr. “uddannelse og
efteruddannelse af kirkefunktionærer”.
2. Økonomi
a. Budgettet for 2013 er overholdt, og ingen uregelmæssigheder kan konstateres. Revisor indstiller, at
regnskabet er retvisende. Rådet havde ingen kommentarer.
b. “Små regnskaber 2013” gav ingen anledning til kommentarer.
3. Projekter
Kirkens byggesagkyndige orienterede om den verserende byggesag.
Byggeplads har givet anledning til klager over manglende parkeringspladser. Rådet opfordrer til
fleksibilitet og tålmodighed, hvilket skal annonceres på kirkens hjemmeside. Nærmere orientering om
byggesagen følger efter næste bygherremøde d. 3. april.
Der har været afholdt syn i præsteboliger og på kirkegården.
Der er installeret ny dør og automatisk tælleapparat ved kirkens hovedindgang. Der vil blive afholdt
kursus for kirkens personale vedr. tælleapparatets betjening.
Kirkegårdens kapels orgel er mangelfuldt, det søges at erhverve et nyt.

4. Evt nyt fra udvalgene
a. Stående udvalg (Formanden); intet at bemærke
b. Skoletjenesten (Anna Mejlhede); intet at bemærke
c. tidflytterbørnehaven (Anna Mejlhede); intet at bemærke
d. Ankerkæden (Peter Thyssen); intet at bemærke
e. Nybodergården (Peter Thyssen); intet at bemærke
f. Aktivitetsudvalget (Anne Juul Larsen); Der er afholdt første møde i udvalget. Anne Juul Larsen er
valgt til formand.
g. IT- og kommunikationsudvalget (Peter Thyssen); intet at bemærke
5. Præsterne refererer løbende sager
Helene Dam orienterede om et kursus vedr, børn og kirkemusik og foreviste en lille bog om emnet, der
er udgivet i Stiftsudvalget.
Anna Mejlhede orienterede om, at Balletskolens konfirmandbørn har arrangeret en overnatning i
kirken mellem 8. og 9. maj.
6. Formanden refererer løbende sager
Formanden forelagde et takkebrev fra kunstmuseet AR0S i Århus med tak for lån af messehagler.
7. Mødekalenderen
a. Menighedsrådets ordinære møder i 2014, alle kl. 1600
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)

8. Eventuelt
Provsten opfordrede til, at der blev udarbejdet et katalog eller lille skrivelse omkring messehaglerne.
Det blev noteret og der arbejdes videre på sagen. Desuden blev det foreslået at lægge billeder af
messehaglerne på kirkens hjemmeside. Muligheden herfor undersøges.

9. Underskrift at referat fra ordinært møde 19. marts 2014
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