MENIGHEDSRÅDET

Formanden
22. marts 2016

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag den 30. marts 2016 kl. 1900
Mødet finder sted i menighedssalen
Referat
Deltagere: Anders Friis, Anne Juul-Larsen, Kirsten Kierkegaard, Joen Jakob Seerup, Ejgil Bank Olesen, Peter
Thyssen, Anna Mejlhede, Helene Dam, Adam Vinten, Birgitte Foghmoes og Helle Bjørn.
Suppleanter: Annelise Lassen og Lars Georg Stage Christensen
Afbud: Kasper Ladegaard og Inger Lützhøft

1. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterer om udvikling og aktuel status for området.
Ved formand: Der arbejdes med stillingsopslag til kirkegårdsleder. Medarbejder fra kirkegården kan
være bisidder ved samtale.
2. Økonomi
a. Årsregnskab for 2015 (bilag 1).
Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt uden kommentarer.
Indretning af menighedshuset kan nu sættes i gang, da byggeregnskab er næsten afsluttet.
b. ”Små regnskaber 2015” (bilag 2).
Kassereren fremlagde regnskab for menighedspleje og Ankerkæden.
3. Projekter
Gennemgang af igangværende og planlagte drifts- og anlægsprojekter.
Formanden gennemgik de arbejder, som er planlagt og som er sat i gang, det er opretning af
brolægning, urtegårdsgavl, nedløbsrør samt rep. af ovenlysvinduer i det nye hus.

4. Evt. nyt fra udvalgene
a. Stående udvalg (Formanden)
Ingen kommentarer
b. Skoletjenesten (Anna Mejlhede)
Der er godt gang i skoletjenesten.
Der vil være stor børnegudstjeneste under ”De himmelske Dage”
c. Udflytterbørnehaven (Anna Mejlhede)
Ingen kommentarer
d. Ankerkæden (Peter Thyssen)
Ingen kommentarer
e. Nybodergården (Peter Thyssen)
Ingen kommentarer
f. Aktivitetsudvalget (Anne Juul-Larsen)
Afholdt møde var godt besøgt. I foråret er der endnu to onsdagsmøder og en udflugt.
Planlægning af efteråret er i gang.
g. Musikudvalget (Jakob Seerup)
Der foreslås ”Gade-fest” i 2017 i anledning af Gades 200 års jubilæum. Der tages beslutning om
projektet og økonomien i det på budgetmødet den 18. maj.
h. IT- og kommunikationsudvalget (Kasper Ladegaard)
Der er en del, der har tilmeldt sig nyhedsbrevene. Udførlig omtale af arrangementer har positiv
effekt på fremmøde og avisers omtale.
Det blev besluttet, at der sættes punkt på vedr. menighedsrådsvalg.
Det blev besluttet, at der laves udvalg til planlægning af kirkens 400-års-jubilæum.
5. Præsterne refererer løbende sager
Ingen kommentarer.
6. Formanden refererer løbende sager
Ingen kommentarer.
7. Mødekalenderen
a. Menighedsrådets ordinære møder i 2015, alle kl. 1600
Onsdag den 18. maj
(årsbudget 2017 og kvartalsregnskab 1/2016)
Onsdag den 24. august

(kvartalsregnskab 2/2016)
Denne dato holdes budgetudvalgsmøde i vores menighedssal,
menighedsrådsmødet afholdes derfor i St. Skriftestol. Formanden
fortæller om huset til budgetudvalget.

Onsdag den 12. oktober

(kvartalsregnskab 3/2016)
(sidste møde og konstituerende møde for nyt råd)

2/3

b. Syn
Fredag den 8. april

Provstesyn jf. vedhæftede program (bilag 3)

8. Eventuelt
Marianne Qvist fortalte om sin praktikperiode i Holmens Kirke og sin opgave afledt heraf. Emnet var
igangsætning af børnearbejde.
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