MENIGHEDSRÅDET

Formanden
15. marts 2017

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag d. 15. marts 2017 kl. 1600
Mødet finder sted i Ubåden
Referat
Deltagere: Kirsten Kierkegaard, Steen Hau Mortensen, Marie Koch, Lisbet Vandvig, Ejgil Bank Olesen,
Helene Dam. Jørn Nedergaard var indkaldt og deltog som suppleant i stedet for Kasper Ladegaard
Desuden: Ulrik Hovmand, Ole Vestbirk, Adam Vinten og Helle Bjørn.
Afbud: Kasper Ladegaard, Jakob Seerup, Peter Thyssen, Anna Mejlhede

1. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterer om udvikling og aktuel status for kirkens og kirkegårdens
medarbejdere.
Der har været MUS-samtaler i kirken samt lønforhandlinger inden for hele personalet. Der blev orienteret
om kirke- og kulturmedarbejderens opstart. Der er god stemning i personalet. Der vil snart blive oprettet
digitalt arkiv for menighedsrådet på DAP-en. Ole Vestbirk har været på arbejdsmiljøkursus, der skal laves
APV for alle områder og beskrivelse af vores arbejdsmiljøorganisation.

2. Økonomi
a. Behandling af årsregnskab for 2016
Årsregnskabet 2016 (Holmens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18195917, Regnskab 2016, Afleveret d. 1003-2017 11:43) blev fremlagt med et underskud på 610.508 kr. på driften og et underskud på 73.729 på
anlæg. Efter disponering er der 6.642.083 kr. i frie midler.
Forklaring vedr. drift ændres til: ”finansieret dels over driften dels af de frie midler”
Der indføjes i årsregnskabet under forklaringer: I byggeperiode for nyt menighedshus har der været

tilbageholdenhed med udførelse af projekter. Derfor er der nu en del frie midler samt mange
udestående projekter. I 2017 planlægges udførelse af projekter for størstedelen af de frie
midler. Det resterende ønskes opsparet til 400-års jubilæum i 2019.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

3. Orientering fra kirkegården (Ole Vestbirk)
a. Udviklingsplan for Mindelunden
Udviklingsplanen er et opdrag fra Kirkeministeriet. Udviklingsplanen består af forslag til udvikling af
det grønne område og forslag til udvikling af bygninger og monumenter.
Finansieringen står Kirkeministeriet for.
b. Orientering om kirkegårdskonsulentens arbejde på kirkegården.
Provstiudvalget har bedt om rapport fra kirkegårdskonsulent for Københavns Stift, Susanne
Wagners Tegnestue, før stillingtagen til større ændringer på kirkegården og fældninger af træer.
Denne er udarbejdet og sendt til provstiudvalget sammen med ansøgning om fældning af specifikke
træer.

4. Projekter
a. Status på gennemførte vedligeholdelser siden sidst (Ulrik Hovmand)
Renovering af nederste kapel er under udførelse. Der bliver renoveret 3 kryptrum. Et af de tomme
kryptrum vil blive indrettet som redskabsrum for gartnerne.
Portene er ved at blive automatiseret. Afsluttet om 14 dage.
Alle originale tegninger er indleveret – og ved at blive digitaliseret. Kirsten Kierkegaard og Ulrik
Hovmand sørger for at tage afsked til den afgående arkitekt.
Der er ved at blive lavet nyt gulv i kontoret på Borgergade.
På kapellet er lavet nyt loft i blomsterrummet.
Billede i kapellet skal hæves. Konservator Mads Hartung skal se billedet efter før genopsætning.
Stengulv i nye menighedshus slibes i uge 24.
Varmeanlægget skal separeres, så der er tilslutning dels til kirken og dels til menighedshuset.
Det er ved et nyt VVS-firma. I den forbindelse skal Ulrik Hovmand lave opdateret liste over
anvendte håndværkere.
Der er rykket for, at ovenlysvinduerne repareres.
Køkkenrenovering er korværelset er igangsat.
Trægulvet i menighedshuset lakeres i uge 26.
I Havnegade er udskiftning af dør sat i værk.
Lift til flytning af døbefont kommer i denne uge.
b. Orientering fra stående udvalg
Kirsten Kierkegaard orienterede om møde i udvalget den 13. marts og gennemgik oversigt over
projekter.
De store projekter er lys og kirkehave og St. Skriftestol og toilet m.m. Der skal oprettes
anlægsprojekter på de dertil beregnede skemaer fra provstiet.
Ulrik Hovmand orienterede om projekter for kirken, mens Ole Vestbirk gennemgik projekter for
kirkegården, endelig gennemgik UH projekter for præsteboliger, se desuden beskrivelse i referat fra
udvalgsmødet.
Menighedsrådet godkendte plan for udskiftning af stole, se referat

2/4

På sigt vil UH udarbejde en vedligeholdelsesplan for kirken.
EBO og UH taler sammen vedr. pult. Højttalerknap behandles på stabsmøde.
Der fremsættes anmodning om fast beløb på budgettet til gravmonumenter hvert år.
I forhold til støj i præsteboligen på Havnegade, blev beslutning fra udvalgsmøde ændret til, at der
sker udluftning uden åbning af vinduer i to værelser. UH og EBO aftaler konkret hvad der skal ske.
Steen Hau Mortensen og Axel Kierkegaard ser på kontrakter for Borgergade og Gl.Vagt med henblik
på forpligtelser for henholdsvis lejer og udlejer.
Der arrangeres dag for menighedsråd m/ægtefæller til at se Mindelund og kirkegård. OV er
ansvarlig.
Menighedsrådet godkendte den tidshorisont, som udvalget indstillede.
Der mangler internt telefonsystem i kirken. UH undersøger nærmere.
Lys i kirkerum og kirkehave principgodkendes – projekter fremlægges.
EBO undersøger, om der er afleveringspligt for de originale tegninger til landsarkivet.

5. Besættelse af Præstestilling
Efter Helene Dam går på pension kan Anna Mejlhede blive fuldtidspræst og løses fra sine forpligtelser i
stiftet. Dette godkendes af menighedsrådet. Menighedsrådet har dermed besluttet, at stillingen ikke skal
opslås. I Anna Mejlhedes orlov i august-september-oktober vil Tilde Binger være indsat i stillingen. Afsked
med Helene Dam er fredag 31. marts kl. 13.00.

6. Nedsættelse af jubilæumsudvalg, 1 medlem til Citykirkerne, 1 medlem til Kirkehøjskolen, bestyrelse
for menighedsplejen/Bremerholms Børnefond.
Jubilæumsudvalget: Kasper Ladegaard, Ejgil Bank Olesen, Axel Kierkegaard, Marie Koch, Lisbet Vandvig,
Kirsten Kierkegaard og Helle Bjørn. Dette udvalg nedsætter underudvalg, hvor også medarbejdere
inddrages.
Citykirkerne: Jakob Seerup.
Kirkehøjskolen: Helene Dam.
Menighedsplejebestyrelse/Bremerholms Børnefond: Kirkens præster, Kirsten Kierkegaard og Steen Hau
Mortensen.

7. Nyt fra udvalgene.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Skoletjenesten – Anna Mejlhede, ingen bemærkninger
Udflytterbørnehaven – Anna Mejlhede, ingen bemærkninger
Ankerkæden – Peter Thyssen, ingen bemærkninger
Nybodergården – Peter Thyssen, ingen bemærkninger
Aktivitetsudvalget -Kirsten Kierkegård: Der indkaldes til møde snarest muligt.
Musikudvalget – Jakob Seerup, ros til Gade-festen.
Citykirkerne – medlem vælges – Jakob Seerup valgt.
IT- og kommunikationsudvalget -Steen Hau Mortensen. Ingen bemærkninger
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8. Præsterne refererer løbende sager
Ingen bemærkninger.

9. Formanden refererer løbende sager
Ingen bemærkninger.

10. Eventuelt
Ole Vestbirk orienterede om, at man planlægger en kapelkoncert med udgangspunkt i de komponister, der
ligger begravet på kirkegården.
Evt. med efterfølgende kirkegårdsvandring, f.eks. til disse komponisters grave.
Der er forslag om indvielse af den nye have ved Holmens Kirke til sommer.
Der skal laves ordensreglement for haven som opsættes ved begge porte.
Budgetmødet flyttes fra 17. maj til den 10. maj kl. 16.00. Det foregår i St. Skriftestol.
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