MENIGHEDSRÅDET

Formanden
18. maj 2016

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag den 18. maj 2016 kl. 1600
Referat
Deltagere: Anders Friis, Kasper Ladegaard, Kirsten Kierkegaard, Joen Jakob Seerup, Peter Thyssen, Anna
Mejlhede, Helene Dam.
Afbud: Inger Lüfthøft, Anne Juul-Larsen og Ejgil Bank Olesen.
I øvrigt: Birgitte Foghmoes. Helle Bjørn, Ulrik Hovmand.
Suppleanter indkaldt: Annelise Lassen, som deltog. Suppleant Lars Georg Stage Christensen er indkaldt,
men forhindret i at komme.

Menighedsrådsmedlem Inger Lüfthøft ønsker at trække sig på grund af sygdom og udtræder. Suppleant
Annelise Lassen træder ind i menighedsrådet i hendes sted.

1. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterer om udvikling og aktuel status for området.
Stilling som kirkegårdsleder er opslået. Der er ansøgningsfrist 25. maj 2016.
Ansættelsesudvalg: Kontaktperson, kasserer, Peter Thyssen og Ejgil Bank Olesen. Karina fra kirkegården
deltager.
Der er møde mellem kontaktperson, organist og kantori.
2. Økonomi
a. Kvartalsrapport 1. Kvartal 2016 forelægges til orientering.
Kassereren fremlagde kvartalsrapport. Ingen bemærkninger.
b. Foreløbigt budget 2017.
Økonomien for de synsudsatte arbejder skal gennemgås, så det sikres at der er afsat det rigtige
beløb under kirkebygning. Der kan flyttes mellem posterne i driftsbudgettet i løbet af året, hvilket
kan tilgodese udsving, der ikke kendes nu.
Der er bevilget 1.966.000 kr. i anlæg.
3. Syn, herunder projekter
Orientering ved formanden om det gennemførte provstesyn den 8. april samt heraf afledte drifts- og

anlægsprojekter.
Ulrik Hovmand arbejder med at gennemgå de synsudsatte arbejder og økonomien bag.
Ulrik, kassereren og formanden arbejder sammen om prioritering og økonomi.
Hynder til stole i koret bestilles i grå farve. Nuværende hynder flyttes til Mindehøjen.
Der tages stilling til flere hynder til bænkene sidst på året, når årets udgifter er kendt.
Der blev besluttet at kalde menighedssalen for Ubåden, dette ændres i skiltningen.
4. Udlån af mødelokale til Marinehistorisk Selskab
Marinehistorisk Selskab har henvendt sig med henblik på lån af lokale (bilag 5).
Der skal laves vedtægter for brug af menighedshuset. Dette udarbejdes af aktivitetsudvalget.
Det blev besluttet at sige ja – under hensyntagen til kirkens aktiviteter. Der opkræves 4 timers betaling
med samme tarif som koncertvagter.
5. Markering af N. W. Gades 200 års jubilæum februar 2017
Organistens oplæg til fejring af 200 årsdagen af N. W. Gades fødsel.
Menighedsrådet godkender og støtter op om oplægget til fejring af jubilæet og vil give en
underskudsgaranti på op til 100.000 kr.
6. Evt. nyt fra udvalgene
a. Stående udvalg (Formanden) – ingen bemærkninger
b. Skoletjenesten (Anna Mejlhede) – Der afholdes salmesangsprojekt i 2017, hvor afslutningen holdes
i Holmens Kirke, ca. 800 børn.
c. Udflytterbørnehaven (Anna Mejlhede) – Der søger penge til koloni. Der ydes støtte.
d. Ankerkæden (Peter Thyssen) – ingen bemærkninger.
e. Nybodergården (Peter Thyssen) – ingen bemærkninger.
f. Aktivitetsudvalget (Anne Juul-Larsen) – Der har været velbesøgte møder og studiekreds. Sæsonen
afsluttes nu med udflugt den 8. juni.
g. Musikudvalget (Jakob Seerup) – JS orienterede om citykirkeudvalget.
h. IT- og kommunikationsudvalget (Kasper Ladegaard) – ingen bemærkninger.
i. ?
j. Valgbestyrelsen – Anne Juul-Lassen, Jakob Seerup og Annelise Lassen.
7. Præsterne refererer løbende sager
Konfirmationer godt overstået.
Der har været undervisning af kadetter og afslutningsmiddag.
Fra søndag begyndes højmesse kl. 10.30 – der udsendes nyhedsbrev.
8. Formanden refererer løbende sager
Tak fra Anette Molin for samarbejdet i forbindelse med børnegudstjeneste under Himmelske Dage.
9. Mødekalenderen
Menighedsrådets ordinære møder i 2015, alle kl. 1600
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Onsdag den 24. august

(kvartalsregnskab 2/2016)

Onsdag den 12. oktober

(kvartalsregnskab 3/2016)

Onsdag den 23. november

(sidste møde og konstituerende møde for nyt råd)

10. Eventuelt
De sidste møbler kommer omkring 1. juni – herefter skal der ryddes op.
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