MENIGHEDSRÅDET

Formanden
27. januar 2016

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag den 27. januar 2016 kl. 1600
Referat
Deltagere: Anders Friis, Kasper Ladegaard, Anne Juul-Larsen, Kirsten Kierkegaard, Inger Lützhøft, Ejgil Bank
Olesen, Peter Thyssen, Anna Mejlhede, Adam Vinten, Helle Bjørn og Birgitte Foghmoes.
Afbud: Joen Jakob Seerup

1. Personale
Kontaktperson:
Kirkegårdslederen har opsagt sin stilling for at gå på pension pr. 31. maj. Der skal nedsættes
ansættelsesudvalg og ses på stillingsbeskrivelse.
Kirkekontorets åbningstider er alle hverdage fra 9-13. Kordegnemedhjælpere oplæres grundigt til
kirketjeneste.
Lønregulering indføres for kantoriet.
Overflytning til det nye hus sker mellem 29. jan. og 10. febr.
2. Økonomi
Kvartalsregnskab Q4/2015 forelægges til orientering (bilag1).
Kassereren fremlagde kvartalsregnskabet. Kirkegårdens indtægter forventes at blive faldende.
Budgettet tilstræbes på menighedsrådsmøderne optimeret, så det passer bedre til de faktiske udgifter
på de enkelte konti.
2A: revisionsprotokollat forelægges (Bilag 1A)
Fremlagt og godkendt.
3. Projekter
Kort gennemgang af igangværende projekter.
Indretning af det nye menighedshus: Der er lavet forslag af arkitekt Bo Seedorff. Der er nedsat udvalg til
at stå for iværksættelse med udgangspunkt i forslaget. Da økonomien er usikker, bliver det en gradvis
iværksættelse, hvilket udvalget står for. Udvalgets medlemmer: Kirsten Kirkegård, Peter Thyssen, Adam
Vinten og Helle Bjørn.

Opsætning af nyt orgel i kapellet følger planen og afsluttes i uge 6.
Der er udestående mangler ved huset, som er ved at blive udbedret.
4. Kollektplan
Udkast til kollektplan forelægges til godkendelse (bilag 2).
Kollektplanen blev godkendt.
I trykte programmer nævnes også, at der kan betales med mobilepay.
5. Forslag om ændring af højmessetidspunkt
Højmessetidspunktet foreslås ændret til kl. 10.30 fra først mulige lejlighed (dvs. når der ikke længere er
truffet aftaler om dåb og konfirmation – hvilket er fra og med søndag den 22. maj 2016.)
Dette blev vedtaget.
6. 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)
Intet at bemærke
e. Nybodergården (Peter Thyssen)
Intet at bemærke
f. Aktivitetsudvalget (Anne Juul-Larsen)
Stort deltagerantal ved årets første onsdagsmøde, som blev flyttet til kirken. Facebook burde også
bruges til onsdagsmøder.
Der er holdt møde i udvalget, hvor kommende møderække er planlagt.
g. Musikudvalget (Jakob Seerup)
Intet at bemærke
h. IT- og kommunikationsudvalget (Kasper Ladegaard)
Nyhedsbrev er introduceret.
7. Præsterne refererer løbende sager
Intet at bemærke.
8. Formanden refererer løbende sager
Intet at bemærke
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9. Mødekalenderen
a. Menighedsrådets ordinære møder i 2016, alle kl. 1600
Onsdag den 30. marts
(årsregnskab 2015)
Onsdag den 1. maj NB
Dette møde ændres til onsdag 18. maj
Onsdag den 24. august

(årsbudget 2017 og kvartalsregnskab 1/2016)

Onsdag den 12. oktober

(kvartalsregnskab 3/2016)

Onsdag den 23. november

(sidste møde og konstituerende møde for nyt råd)

(kvartalsregnskab 2/2016)

b. Syn
Provstesyn foretages i april.
Specifik dato tilgår.

10. Eventuelt
Intet at bemærke.
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11. Underskrift af referat fra ordinært møde 27. januar 2016

____________________
Anders Friis

____________________
Kasper Ladegaard

___________________
Anne Juul-Larsen

____________________
Inger Lützhøft

____________________
Kirsten Kierkegaard

____________________
Joen Jakob Seerup

____________________
Peter Thyssen

____________________
Anna Mejlhede

____________________
Helene Dam

____________________
Ejgil Bank Olesen
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