MENIGHEDSRÅDET

Formanden
24. august 2016

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag den 24. august 2016 kl. 1600
Referat
Deltagere: Anders Friis, Kasper Ladegaard, Anne Juul-Larsen, Kirsten Kierkegaard, Joen Jakob Seerup,
Annelise Lassen, Ejgil Bank Olesen, Peter Thyssen, Anna Mejlhede.
Medarbejderrepræsentant: Adam Vinten og referent: Helle Bjørn.
Ejgil Bank Olesen deltog t.o.m punkt 3, og Anna Mejlhede t.o.m punkt 5.
Afbud fra Helene Dam.

1. Personale
Kontaktpersonen gav en generel orientering om personalesituationen, herunder at organistassistenten
har opsagt sin stilling pr. 1. december 2016.
a. Det blev besluttet, at stillingen som kirke- og kulturmedarbejder skal præciseres samt, at de
forbundne omkostninger med oprettelse af stillingen skal gennemgås igen. Når stillingsindhold og
økonomi er blevet præciseret, forelægges det på ny for menighedsrådet.
b. Kontaktpersonen orienterede rådet om ansættelsen af kirkegårdsleder, herunder at Ole Vestbirk
indtil 1. oktober er konstitueret i stillingen.
c. Kontraktudkastet mellem den bygningskyndige og menighedsrådet blev godkendt med ændring i
§3, hvor linien ”deltage i det 4-årlige provstesyn” slettes.
2. Økonomi
Kvartalsrapport for 2. kvartal 2016 blev af kassereren forelagt rådet. Der var ingen bemærkninger.
3. Projekter
Formanden orienterede om gennemførte vedligeholdelser siden sidst:
- Renovering af urtegårdsgavle.
- Trappen til Kapellet er repareret (delvis en garantisag).
- Bolværket er blevet inspiceret af dykkere.
- Lunken i brostensbelægning ved den østlige port er jævnet.
- Skilteprojektet inde og ude er afsluttet.
- El-hovedtavlen (ved Kaptajnsindgangen) er udskiftet.
- Elforsyning til klokker og urværk er fornyet.

- Udvendige døre til kirken er blevet olierede.
- Nationalmuseet har besigtiget prædikestol og altertavle og udarbejder på baggrund heraf en
tilstandsrapport mhp efterfølgende behandling.
- Kapellet på kirkegården er blevet behandlet med træbeskyttelse.
Derudover er udskiftning af tagterrassen på Gl. Vagt 2 igangsat, og glas til lukning af ”hul” mellem
hoveddør og orgel bestilt.
4. A. H. Vedel busten
A. H. Vedel busten har siden 1993 været placeret i Orlogsmussets foyer. I fm Orlogsmuseets flytning til
Tøjhusmuseet vil busten ikke blive genplaceret, men i stedet blive oplagt på Nationalmuseets depot. På
baggrund af en forespørgsel fra formanden for Danmarks Marineforening, om Holmens Kirke kunne
have interesse i at opsætte busten, besluttede et flertal i rådet at fortsætte med projektet, idet dog
skal der findes en egnet plads til busten. Oplæg til placering udarbejdes og forelægges menighedsrådet
til næste møde.
5. Kirkehavens formål og indretning
Kirsten Kierkegaard fremlagde en ny haveplan og motivationen herfor. Rådet besluttet at anlægge
haven i henhold til oplægget.
6. Holmens Kirkegård og fremtiden
Det blev besluttet, at Ole Vestbirk uafhængigt af tidligere kirkegårdsleder Birgitte Foghmoes
udarbejdede plan, skal udarbejde en genopretningsplan for kirkegården. Umiddelbare tiltag til
iværksættelse imødeses til menighedsrådets kommende møde.
7. Evt. nyt fra udvalgene
a. Stående udvalg (Formanden)
NIL
b. Skoletjenesten (Anna Mejlhede)
NIL
c. Udflytterbørnehaven (Anna Mejlhede)
NIL
d. Ankerkæden (Peter Thyssen)
Nyt nummer udkommer den 1. september
e. Nybodergården (Peter Thyssen)
Inger Lützhøft udgår af bestyrelsen.
f. Aktivitetsudvalget (Anne Juul-Larsen)
Efterårets møder er ved at blive planlagt.
g. Musikudvalget (Jakob Seerup)
NIL
h. Citykirkerne (Jakob Seerup)
Citykirkerne vil gerne holde møde i det nye menighedshus – de skal være velkommen.
i. IT- og kommunikationsudvalget (Kasper Ladegaard)
Der vil blive skiftet domæneudbyder.
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8. Præsterne refererer løbende sager
Ingen bemærkninger.
9. Formanden refererer løbende sager
Formanden orienterede om status på byggeriets økonomi.
10. Menighedsrådsvalg 2016
Oplæg fra formanden for valgbestyrelsen om forberedelse til og afholdelse af valget, herunder at der vil
blive afholdt offentligt orienteringsmøde den 13. september kl. 19.30. Efterfølgende holdes
opstillingsmøde. Jacob Seerup står for Rådets orientering, da både formand og næstformand er
forhindret i at deltage grundet tjenesten.
11. Mødekalenderen
NB: Konstituerende møde er flyttet!!
Menighedsrådets ordinære møder i 2015, alle kl. 1600
Onsdag den 12. oktober
(kvartalsregnskab 3/2016)
Torsdag, den 17. november

(sidste møde og konstituerende møde for nyt råd)

12. Eventuelt
Tøjhuset åbner deres udstilling fredag kl. 14.00. Alle er velkomne.
Der vil blive gjort forsøg med skilte om hundeefterladenskaber på kirkegården.
Der vil blive afholdt goddag og farvelfest for menighedsrådet, hvor alle, der har været aktive i
menighedsrådsperioden inviteres. Arrangementet afholdes efter mødet den 17. november.
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