MENIGHEDSRÅDET

Formanden
26. november 2014

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag den 26. november 2014 kl. 1600
Referat
Deltagere: Anders Friis, Anne Juul-Larsen, Anette Schou, Kirsten Kierkegaard, Joen Jakob Seerup, Inger
Lüthøft, Ejgil Bank Olesen, Anna Mejlhede, Peter Thyssen, Helene Dam, Anne Kragsberger Lystrup, Birgitte
Foghmoes og Flemming Bregnager.
Afbud var modtaget fra Kasper Ladegaard.

1. Personale
Intet videre at bemærke.
2. Økonomi
Kirkeværgen og den bygningskyndige blev indstillet til ekstraordinært honorar, rådet tilsluttede sig.
3. Projekter
På kirkegården er der istandsat fredede monumenter, og stisystemer er udbedret.
Der arbejdes fortsat på installation af genbrugt orgel i kapellet, hvor den Kgl Bygningsinspektør
involveres.
Anskaffelse af nye stole til Store Skriftestol er iværksat.
Højttalersystemet i kirken er endnu en gang blevet undersøgt. Det konstateres, at der er behov for
forbedring af systemet visse steder i kirkerummet, og et projekt til udbygning af det eksisterende
system er udarbejdet.
Det automatiske tællesystem har voldt lidt problemer, men det fungerer nu under forudsætning af, at
der en gang månedligt foretages en indtastning af hvilke begivenheder, der har fundet sted.
Byggeprojektet tager form, hvor der bl.a. er lagt tag på.
4. Evt. nyt fra udvalgene
a. Stående udvalg (Formanden),
Intet at bemærke.

b. Skoletjenesten (Anna Mejlhede),
Intet at bemærke.
c. Udflytterbørnehaven (Anna Mejlhede),
Intet at bemærke.
d. Ankerkæden (Peter Thyssen),
Nyt nummer udkommer i indeværende uge.
e. Nybodergården (Peter Thyssen),
Intet at bemærke.
f. Aktivitetsudvalget (Anne Juul-Larsen),
Der har været af holdt onsdagsarrangementer. Program for næste år er under udarbejdelse.
Julemøde er planlagt i december.
g. IT- og kommunikationsudvalget (Peter Thyssen),
Intet at bemærke.
5. Præsterne refererer løbende sager
Provsten orienterede om den nye minikonfirmandordning og bemærkede, at rådet har pligt til at
finansiere en sådan ordning, hvis det bliver efterspurgt.
6. Formanden refererer løbende sager
Der er ved Provstiet ansøgt om midler til uventede arbejder i krybekælder under kapellet i forbindelse
med byggesagen. Ansøgningen vil blive behandlet på provstiudvalgsmødet den 17. december.
Derudover er der sendt fondsansøgninger om midler til afholdelse af koncerter med det nye flygel.
Nationalmuseet har sendt rapport over restaurering af C.F. Hansens epitafium. Den bygningskyndige
holder rapporten.
7. Valg
Jf. bekendtgørelse af lov om menighedsråd nr. 771 af 24. juni 2013, blev valget gennemført med
følgende resultat
:
Formand
Anders Friis blev genvalgt til formand.
Næstformand
Kasper Ladegaard blev genvalgt til næstformand.
Kirkeværge
Axel Kierkegaard blev genvalgt som kirkeværge.
Kasserer
Kirsten Kierkegaard blev genvalgt som kasserer.
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Kontaktperson
Anette Schou blev genvalgt som kontaktperson.
Bygningskyndig
Flemming Bregnager blev genvalgt som bygningskyndig.
Tegningsbemyndiget person
Kirsten Kierkegaard blev genvalgt som tegningsbemyndiget person.
8. Udvalg
Revidering af udvalg, herunder besættelse af poster (vedlagt som bilag).
9. Musik i 2015
Rådet besluttede at støtte organistens indstilling om 4. maj koncerten.
10. Mødekalenderen
a. Forslag til menighedsrådets ordinære møder i 2015, alle kl. 1600
Onsdag den 28. januar
Onsdag den 18. marts

(årsregnskab)

Tirsdag den 19. maj

(årsbudget 2014 og budgetrapport 1/2014)

Tirsdag den 25. august

(budgetrapport 2/2014)

Onsdag den 30. september

(budgetrapport 3/2014)

Onsdag den 25. november

(valg af div. poster)

b. Syn
Onsdag den 18. februar

Kirkegården, Gl.Vagt, Borgergade, Havnegade og Kirken

11. Eventuelt
Jakob Seerup orienterede om, at han på formandens foranledning havde deltaget i møde i Citykirkesamarbejdet. Møderne former sig som gensidig orientering og erfaringsudveksling. En ide fra mødet
var indførelse af mobile-pay til kollekt, som flere kirker med succes har indført.
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12. Underskrift af referat fra ordinært møde 26. november 2014

Anders Friis

Inger Lüthøft

Anne Juul-Larsen

Anette Schou

Kirsten Kierkegaard

Joen Jakob Seerup

Peter Thyssen

Anna Mejlhede

Helene Dam

Ejgil Bank Olesen
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