MENIGHEDSRÅDET

Formanden
11. oktober 2017

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 1600
Mødet finder sted i Store skriftestol
Indkaldelse og dagsorden
Deltagere: Kirsten Kierkegaard, Joen Jakob Seerup, Marie Koch, Jørn Nedergaard, Ejgil Bank Olesen, Peter
Thyssen, Sven Rune Havsteen, Ulrik Hovmand, Ole Vestbirk, Adam Vinten og Helle Bjørn.
Afbud: Kasper Ladegaard, Lisbet Vandvig, Steen Hau Mortensen.

1. Valg af præsterepræsentant til provstiudvalget
Valghandling forestås af rådets formand/næstformand
Stemmeberettigede er fastansatte præster
Valghandlingen blev foretaget. Herefter forlod Ejgil Bank Olesen mødet.
2. Personale (menighedsrådets kontaktperson)
Menighedsrådets kontaktperson orienterer om udvikling og aktuel status for kirkens og kirkegårdens
medarbejdere.
Helle Bjørn orienterede om personale i kirken, da kontaktpersonen var fraværende. Det obligatoriske
medarbejdermøde har været afholdt med 20 deltagere. Der vil blive rundsendt referat. Carina Bachmann er
ny medarbejderrepræsentant.
Nis Kjærsgaard er blevet ansat pr. 1 okt. i 20 timer om ugen de næste 11 måneder. Marianne Linde er
tilbage.
Marianne Reynolds har været ansat et år pr. 1. nov. Det blev besluttet dengang, at der skulle ske en
evaluering efter et år. Marianne udarbejder en beskrivelse af hendes arbejde dette år. Aktivitetsudvalg og
kontaktperson laver en indstilling til menighedsrådet.
3. Økonomi (kasserer)
a. Behandling af kvartalsrapport for 3. kvartal
Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.
Regnskab over projekter blev efterlyst.

b. fremlæggelse af revisionsprotokollat for årsregnskab 2016
Revisors bemærkninger blev gennemgået, der arbejdes på at rette op på det.
c. Endelig behandling af budget 2018
Driftsbudgettet er øget med 36.158 kr. fra provstiudvalget. Disse penge er blevet indsat på
vikar til kirketjener, da der må regnes med ekstra udgifter på området. Budget blev
godkendt som indberettet – Budget 2018 for Holmens Sogns Menighedsråd cvr.nr.
18195917. Endeligt budget afleveret d. 04-10-2017 14:35.
Bilag: Budget 2018, Kvartalsrapport, revisionsprotokollat
4. Orientering fra kirkegården (Ole Vestbirk)
a. orientering om udvikling og status på kirkegården
Ole Vestbirk orienterede om udførte arbejder. Der gås i gang med fastgørelse af løse
gravsten – det vil være en langvarig arbejdsproces. OV vil lave prospekt over, hvad der skal
ske og hvordan det vil se ud undervejs. I underste kapel er der nogle gravstedsbreve med
kontrakt på, at aftalen udløber efter 100 år, hvorefter der sker genbegravning på Holmens
Kirkegård. Hvis der ikke er nogen aftale om genbegravning, skal kisterne bliver stående så
længe de holder, så kapellet står som en kulturarv.
b. Udviklingsplan for Mindelunden
Der er bevilget 5 mio til genopretning og andre arbejder på Mindelunden. Fremover vil
driftsbeløbet hæves med ½ mio kr. pr. år.
5. Projekter (Ulrik Hovmand)
a. Status på gennemførte vedligeholdelser siden sidst (Ulrik Hovmand)
Godkendelse af arbejdet i St. Skriftestol er nu i stiftet, som skal se projektet på stedet før
godkendelse. UH laver aftale.
Der udsendes dato for prøvebelysning sammen med menighedsrådsreferat. Interesserede
fra andre sogne kan deltage fra kl 19.30.
Toilet og rækværk er også i stiftet, hvor der skal ske besigtigelse på stedet.
Gulv i Ubåden er der ikke fundet ny løsning på.
Ovenlysvinduer er ved at blive monteret.
Kirkehave etape 2 vil starte op i november og afsluttes i december.
Korkøkkenet er blevet renoveret.
Der er nu trukket ny varmeledning til menighedshuset.
Tagrenderne vil blive undersøgt.
Scanning til digitaliserede tegninger af kirken er nu sket.
Der bør hele tiden være økonomiske statusrapport på projekterne.

b. Orientering fra stående udvalg
Se a.
c. Vedelbuste. Orientering og beslutning
Opsætning af Vedels buste samt flytning af en mindeplade er blevet budgetteret.
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Marineforeningen har støttet projektet med et beløb. Jakob Seerup vil høre nogle maritime
fonde om det resterende beløb.
d. fastsættelse af dato for syn.
Syn den 15. december i kirken kl. 9.00, derefter syn på kirkegården.
Syn på præstegårde: Forslag fra præster til særskilt dato.

6. Orientering fra jubilæumsudvalg,
Orientering fra formanden for jubilæumsudvalget
Der er en skriftlig orientering, som rundsendes. Næste møde er 23. oktober.
7. Nyt fra udvalgene.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Skoletjenesten – Anna Mejlhede – ingen bemærkninger
Udflytterbørnehaven – Anna Mejlhede – ingen bemærkninger
Ankerkæden – Peter Thyssen – ingen bemærkninger
Nybodergården – Peter Thyssen – ingen bemærkninger
Aktivitetsudvalget - Peter Thyssen – ingen bemærkninger
Musikudvalget – Jakob Seerup – ingen bemærkninger. Der var så mange deltagere til
indvielse af orglet i kapel på kirkegården, at man kunne overveje årlig koncert.
g) Citykirkerne –Jakob Seerup – på trods af sygdom, kommer brochurerne ud som vanligt.
Der er derfor ikke afholdt møder.
h) IT- og kommunikationsudvalget -Steen Hau Mortensen – ingen bemærkninger.
8. Præsterne refererer løbende sager
Ingen bemærkninger.
9. Formanden refererer løbende sager
Ingen bemærkninger.
10. Eventuelt
Jakob Seerup orienterede om valg til provstiudvalg.
Det blev pointeret, at i den udstrækning der bæres uniform af kirkebetjeningen, skal det være
reglementeret (som helt sæt).
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