MENIGHEDSRÅDET

Formanden
23. august 2017

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag den 23. august 2017 kl. 1600 - 1900
i Ubåden
Referat
Deltagere: Kirsten Kierkegaard, Joen Jakob Seerup, Steen Hau Mortensen, Marie Koch, Lisbet Vandvig, Ejgil

Bank Olesen, Peter Thyssen, Sven Rune Havsteen, Ulrik Hovmand, Adam Vinten og Helle Bjørn.
Afbud: Kasper Ladegaard og Ole Vestbirk
1. Økonomi
a. Fremlæggelse af kvartalsrapport for 2. kvartal (bilag 1)
Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.
b. Orientering om økonomi for Gade-festen
Der var en flot uge med musik. Den blev finansieret med fonde, i alt 290.000 kr.
Menighedsrådets udgift er 38.500.
c. Forbrug af frie midler
Dette blev gennemgået med kvartalsrapporten.
2. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterer om udvikling og aktuel status for kirkens og
kirkegårdens medarbejdere.
Kirken: Lisbet Vandvig orienterede om kirketjenerområdet, hvor Nis Kjærgaard ansættes på deltid i
en periode. Rasmus Koppelhus er nu færdiguddannet DOKS. Der bliver obligatorisk
medarbejdermøde den 10. oktober. Fra menighedsrådet deltager Marie Koch.
Kirkegården: Der har været teambuildingdag – med succes.
3. Projekter
a. Status på gennemførte vedligeholdelser siden sidst (Ulrik Hovmand)
St. Skriftestol er klar til igangsætning. Processen aftales med brugerne.
Køkken i korværelset bliver lavet i september.
Toilet og rækværk på pulpitur er til godkendelse i Nationalmuseet.
Skilte og skraldespande i haven aftales med arkitekterne.
Der indsættes nyt fyr i Gl. Vagt.
Der tages nyt tilbud hjem på gulv i Ubåden.

Placering og planlægning vedr. Vedel buste er udarbejdet. Projektet er blevet dyrere og
forsinket, så arbejdet skal være færdigt til 29. august 2018. EBO hører om
Marineforeningerne vil støtte projektet økonomisk.
b. Status på kirkegården. (Ole Vestbirk)
Ole Vestbirk ikke til stede – ingen kommentarer.
c. Beslutninger af projekter til videreførelse
- Lys i Kirken (Bilag 2 – Projektbeskrivelse) – orientering/dato for prøveopstilling
Der er taget to tilbud hjem på elektrikeropgaven. UH laver aftale med Marianne
Tuxen om møde til fremlæggelse af projektet - forud for prøvebelysning.
- Kirkehave Etape 2 (Bilag 3 –Projektbeskrivelse) – beslutning
Kommentarer: Vadums pyramidegravsten bør bevares på samme område ud
mod Holmens Kanal, ankeret skal trækkes frem igen. Der spørges til
indarbejdning af hvide blomster i begge haver. Ellers godkendes planen.
Økonomi: 600.000
4. Ansøgning om midler til koncert
a. Ansøgning fra Peter Howard Jensen (bilag 4)
Menighedsrådet besluttede at give afslag.
5. Anbringelse af genstande i kapellet
a. Ansøgning vedr. kapel (Bilag 5)
Menighedsrådet besluttede at give afslag.
6. Gavepolitik (Bilag 6)
Forslaget blev godkendt. Beløb til gaver 500 kr.
7. Betænkning vedrørende menighedrådsvalg i fremtiden (Bilag 6).
Nedsættelse af udvalg, der kan orientere om betænkningen og fremlægge oplæg til høringssvar.
Menighedsrådet har ingen indvendinger mod betænkningen, hvorfor der ikke reageres yderligere.
8. Nyt fra udvalgene.
a.
b.
c.
d.
e.

Skoletjenesten – ingen bemærkninger
Udflytterbørnehaven – ingen bemærkninger
Ankerkæden – nyt nummer på vej.
Nybodergården – ingen bemærkninger
Aktivitetsudvalget – efterårsprogrammet blev præsenteret. Den første familiegudstjeneste er
blevet afholdt. Det var godt besøgt.
f. Musikudvalget – Udvalget har holdt møde, hvor der er blevet planlagt aktiviteter i jubilæumsåret.
g. Citykirkerne – ingen bemærkninger
h. IT- og kommunikationsudvalget – ingen bemærkninger
i. Jubilæumsudvalget – Der blev givet referat fra gudstjeneste- og festudvalget. EBO laver invitation
til Kongehuset til jubilæumsgudstjeneste den 8. september 2019 samt invitation til 75 års jubilæum
for flådens sænkning den 29. august 2018. Menighedsrådet besluttede, at EBO beder Dronningen
om at designe nyt antependium og nye alterbøger i forbindelse med kirkens jubilæum.
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Indvielse af haven – gudstjeneste ved EBO og SVH. Tale ved formanden, reception i haven,
optræden ved kantoriet.
Bogudvalget har haft møde med forlagsdirektør fra Gad og er godt i gang.
9. Præsterne refererer løbende sager
Ingen bemærkninger
10. Formanden refererer løbende sager
Ingen bemærkninger.
11. Eventuelt
Mandag er der møde vedr. valg til provstiudvalget.
Kulturnatten nærmer sig – HB sender rundt og forhører vedr. frivillige. Før afviklingen holdes
planlægsningsmøde
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