MENIGHEDSRÅDET
Formanden
14. maj 2014

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag den 14. maj 2014 kl. 1600
Referat
Deltagere: Anders Friis, Anne Juul-Larsen, Anette Schou, Kirsten Kierkegaard, Joen Jakob Seerup, Peter
Thyssen, Anna Mejlhede, Helene Dam, og Birgitte Foghmoes.
Der var modtaget afbud fra Ejgil Bank Olesen, grundet samtidigt møde i budgetudvalget og fra Anne
Løgstrup.

1. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterede om, at der vil blive afholdt kursus for personalet i
førstehjælp 10. september. Derudover sendes 1. Kirketjener på kirketjenerkursus i efteråret 2014.
2. Økonomi
a. Kvartalsrapport 1/2014 blev forelagt til orientering. Rapporten gav ingen anledning til
bemærkninger.
b. Forslag til årsbudget 2015 blev forelagt rådet. Rådet godkendte de overordnede budgetbeløb men
aftalte, at Stående Udvalg udarbejder et mere detaljeret budget til opfyldelse af målsætninger og
særlige indsatsområder før fremsendelse til Provstiet senest 15. juni.
3. Projekter

Formanden orienterede om igangværende og planlagte drifts- og anlægsprojekter.
- I præstegårdene i Borgergade og Gl. Vagt er aftalte arbejder igangsat efter aftale med beboerne.
- I Kapellet går Nationalmuseet i nærmeste fremtid i gang med renovering af 3 epitafier
- I kirken er installation af persontællesystem afsluttet - udestående er samkøring af kirkens
aktivitetskalender med tællesystemets timeregistrerede data.
- I Kantoratet er aftalte arbejder igangsat.
- På kirkegården er "biskoppen" opstillet, og der er igangsat tilbudsindhentning vedr. arbejderne med
renovering af stier og veje. Nationalmuseets renovering af fredede gravmæler er også aftalt igangsat.
- Status for byggeriet er, at byggegruben er udgravet, Nationalmuseet har færdiggjort deres arbejde, og
der støbes nu dæk. I fm. udgravning er der fundet flere store sten. Sidst fundne besluttede rådet at
placere på kirkehavens græsplæne.
Der er ikke observeret yderligere revner i kapellet eller kirken i fm. borthugning af murværk, udover
dem der allerede er blevet registreret i fm. spunsning.

Borgergruppen ”Red byens træer” har henvendt sig vedr. fældning af træer i kirkehaven. Formanden
har i svaret begrundet fældningen samt, at der plantes nye træer som erstatning for gamle.
Firmaet Prenor, der har én af storentrepriserne, har meddelt, at deres tidsplan følges, d.v.s at
byggeriets sluttermin ultimo november for deres vedkommende kan overholdes.
Tidsplan blev ikke fordelt på seneste bygherremøde, grundet forestående kommentering af andre
tidsdimensionerende entreprenørers egne arbejder.
Primo september forventes huset at være lukket, og derefter vil den endelige afleveringsdato med al
sandsynlighed kunne fastlægges afhængig af byggeriets stade på dette tidspunkt.

4. Evt. nyt fra udvalgene
a. Stående udvalg (Formanden) NIL
b. Skoletjenesten (Anna Mejlhede) NIL
c. Udflytterbørnehaven (Anna Mejlhede) NIL
d. Ankerkæden (Peter Thyssen) NIL
e. Nybodergården (Peter Thyssen) NIL
f. Aktivitetsudvalget (Anne Juul-Larsen)
Udvalget har afholdt møde 13. maj, hvor adskillige forslag blev forelagt. Udviklingsskitse med
prioriteringer udarbejdes og forelægges menighedsrådet ved næste møde.
g. IT- og kommunikationsudvalget (Kasper Ladegaard)
Alle mobilabonnementer er nu skiftet. Fastnettelefoner søges af økonomiske hensyn så vidt muligt
udfaset med den note, at fastnetnumre i så fald kan overføres til mobilabonnementet.
5. Præsterne refererer løbende sager
Balletkonfirmanderne, som bliver konfirmeret 9. juni, har haft ”projekt overnatning” i kirken.
Nybodergården har afviklet kollageprojekt om tro. Lignende projekt, men med andet tema, planlægges
afviklet i efteråret.
6. Formanden refererer løbende sager
Nil
7. Mødekalenderen
a. Menighedsrådets ordinære møder i 2014, alle kl. 1600
Tirsdag den 26. august
(budgetrapport 2/2014)
Onsdag den 22. oktober

(budgetrapport 3/2014)

Onsdag den 26. november

(valg af div. poster)

8. Eventuelt
Aktivitetetsudvalget fremkommer med et oplæg til brug af den nye menighedssal.
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9. Underskrift af referat fra ordinært møde 14. maj 2014

Anders Friis

Kasper Ladegaard

Anne Juul-Larsen

Anette Schou

Kirsten Kierkegaard

Joen Jakob Seerup

Peter Thyssen
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