MENIGHEDSRÅDET

Formanden

20. januar 2017

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
fredag den 27. Januar 2017 kl. 1500
Mødet finder sted i Store Skriftestol
Referat
Deltagere, menighedsråd: Kasper Ladegaard, Steen Hau Mortensen, Lisbet Vandvig, Ejgil Bank Olesen, Peter
Thyssen, Anna Mejlhede
Øvrige: Ulrik Hovmand, Ole Vestbirk og Helle Bjørn.
Afbud: Kirsten Kierkegaard, Joen Jakob Seerup, Michael Løbnitz Bager, Helene Dam
Formanden orienterede om, at Michael Bager har fået stilling i Grønland, hvorfor han tager orlov fra
menighedsrådet i 2 år. 1. suppleant Marie Debora Koch indtræder i perioden.
Da syn er placeret efter vi skal indsende ønsker til budgettet, skal der laves ny synsdato før 1. marts. Nyt
punkt vedr. synsdato. Helle Bjørn koordinerer via mail.
1. Ny synsdato.
Synet afholdes torsdag d. 9. februar
2. Godkendelse af forretningsorden for menighedsrådet
a. forretningsorden til godkendelse (bilag 1)
Den gældende forretningsorden blev godkendt uændret.
b. nedsættelse af udvalg til revision af forretningsordenen
Det foreslås, at forretningsordenen bliver set igennem. Der nedsættes et udvalg til
arbejdet. Andre menighedsrådsmedlemmer kan komme med forslag til udvalget.
Udvalget består af: Kasper Ladegaard, Steen Hau Mortensen og Ejgil Bank Olesen.
3. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterer om udvikling og aktuel status for kirkens og
kirkegårdens medarbejdere.
Der er afholdt MUS-samtaler og møde vedr. stillingsbeskrivelse for Kirke- og kulturmedarbejder.
Der har været afsked med Jytte og Eskild på kirkegården.

a. Budgetbeføjelser til kordegn (bilag 2)
Det blev besluttet, at kordegn og kontaktperson i fællesskab kan lave lønforhandlinger i
kirken inden for årets budgetramme.
b. Honorarer:
Der fortsættes med honorar på 25.000 til formand, kasserer og kontaktperson.

4. Økonomi
a. revisionsprotokollat af 16-11-2016 (bilag 3)
Revisionsprotokollatet blev gennemgået og godkendt
Vedr. bemærkning nr. 3: ikke-udført anlægsarbejde – 551.000. Ole Vestbirk giver indsigelse
til revisor over, at beløbet skulle kunne omfordeles til drift.

5. Projekter
c. Status på gennemførte vedligeholdelser siden sidst (Ulrik Hovmand)
Forarbejdet vedr. renovering af St. Skriftestol er påbegyndt. Elektroniske porte er igangsat.
Haveprojektet etape 1 er afsluttet.
d. Status på kirkegården. (Ole Vestbirk)
Kirkegårdslederen orienterede om kirkegården. Personalet trives. Der er udskiftning af
træer – kirkegårdskonsulent og provsti er inde over. Der er porte, der skal udskiftes. OV har
lavet investeringsplan for de næste 8 år. Udskiftning af stier er presserende, da det koster
mange mandetimer. I maj laves forårskoncert til indvielse af orglet i kapellet. Der opfordres
til, at kirkegårdens brugere spørges, hvordan de ønsker kirkegårdens udvikling.
Der ønskes sted til materiel ved kirken. OV orienterede om Mindelunden.
e. Projekter til videreførelse ved kirke- og kirkegårdsudvalget (stående udvalg) (Bilag 4 og 5)
Projekterne på bilag 5 er overgivet til kirke- og kirkegårdsudvalg til prioritering og
iværksættelse.
f. Drøftelse af projekter til videreførelse (bilag 4 samt projektbeskrivelser)
Ulrik Hovmand orienterede om de større projekter, som er i gang. Arbejdet fortsættes og
fremlægges for menighedsrådet til godkendelse.
g. Stole i menighedsalen (bilag 6) (Anna Mejlhede forlod mødet)
Det blev besluttet, at nuværende stole afhændes og der hjemtages 2 – 3 stole til vurdering.
Peter Thyssen, Ulrik Hovmand og Helle Bjørn arbejder videre.
h. Orgelreparation (bilag 7)
Dette blev besluttet gennemført hurtigst muligt.

6. Præsteansættelse
a.

Formanden orienterer om præsteansættelse ifm. Helene Dams’s pension
Formanden tager kontakt til stiftet vedr. Ansættelse
(Peter Thyssen forlod mødet efter at have udtalt sig)
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7. Valg til udvalgene samt orientering ved nuværende medlemmer.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Skoletjenesten – Anna Mejlhede
Udflytterbørnehaven – Anna Mejlhede
Ankerkæden – Peter Thyssen
Nybodergården – Peter Thyssen
Aktivitetsudvalget – Præster, Kirsten Kirkegaard, Marie Koch
Musikudvalget – Jakob Seerup, Peter Thyssen
Citykirkerne – afventer næste mhr’s møde
IT- og kommunikationsudvalget – Steen Hau Mortensen, Peter Thyssen

8. Ansøgning om flytning af gravsten (bilag 8)
Kirkegårdslederen anmoder om at se foto af stenen.
Menighedsrådet godkender anmodningen.
9. Præsterne refererer løbende sager
Anna Mejlhede er på sejlads fra 15/02 2017 til 02/04 2017.
Helene Dam går på pension med udgangen af marts. Afskedsgudstjeneste den 19/03 2017.
10. Formanden refererer løbende sager
Henvendelse til Formand omkring liste over kendte begravet på Holmens Kirkegård.
Udgivelser om dåb samt Debat (Stiftsmagasinet)
11. Eventuelt
Holmens Kirke har 400 års jubilæum den 5. september 2019. Afholdes den 8. september 2019 og der skal
nedsættes et udvalg til at arrangere festligholdelse. Punkt til næste mhr’s møde.
Vision/Mission-dag for alle interessenter i Holmens Kirke + Kirkegård. Der nedsættes et udvalg til at
forberede arrangementet. Datoforslag i september 2017 (Helle opsætter en doodle).
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