MENIGHEDSRÅDET

Formanden
24. januar 2018

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag d. 24. januar 2017 kl. 1600-1900
Mødet finder sted i Ubåden
Referat
Deltagere: Kasper Ladegaard, Marie Koch, Lisbet Vandvig, Jørn Nedergaard, Ejgil Bank Olesen, Anna
Mejlhede
I øvrigt: Ulrik Hovmand, Ole Vestbirk, Carina Bachmann og Helle Bjørn.
Afbud: Kirsten Kierkegaard, Steen Hau Mortensen, Peter Thyssen, Sven Rune Havsteen
1. Anmodning om udtræden af Menighedsrådet
Joen Jakob Seerup har jf. tidligere rundsendt mail, anmodet om øjeblikkelig udtræden af MR p.g.a nyt
arbejde på Bornholm. 1. Suppleant Marie Debora Koch indtræder som fast medlem af rådet. 2. Suppleant
Jørn Nedergaard indtræder i MR som midlertidig suppleant for Michael Bager. Dette blev bevilget.
2. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterer om udvikling og aktuel status for kirkens og kirkegårdens
medarbejdere.
Lisbet Vandvig orienterede om personaleområdet i kirken, hvor alt kører fint. På kirkegården vender de
vinterhjemsendte snart tilbage. Der er planlagt bl.a. førstehjælpskursus. I Mindelunden er der udskiftning af
personale – og ellers travlt med de projekter, som er planlagt med Kirkeministeriet. Kirkegården har fast
ordning med brug af praktikanter.
a. Anbefaling vedrørende fremtidig organisering af organister i Holmens kirke
Bilag fra ansættelsesudvalget blev rundsendt.
Efter Rasmus Koppelhus’ afsked er hele musikområdet gået grundigt igennem og viser en
arbejdsmængde, som svarer til 2,5 stilling. Derfor anbefaler ansættelsesudvalget at ansøge om en forøgelse
på en halv administratorstilling. Menighedsrådet støtter anbefalingen. Derfor ansøges provstiudvalget om
bevilling af øgede lønudgifter på 200.000 kr. om året, konstituering af 2. organist forlænges og opslag
udsættes til efter provstiudvalgets møde.
b. Ansættelse af Kirkegårdsassistent
Der ansøges om, at hvilende tjenestemandsstilling genoprettes, da indholdet i stillingen bliver udført nu.
Dette blev godkendt. Stillingen opslås.

3. Økonomi
a. Revisionsprotokollat (Bilag)
Revisors protokollat gav anledning til et opfølgende møde, hvor revisors bemærkninger og
regnskabsmæssige problemstillinger blev drøftet. Notat er forelagt på menighedsrådsmødet. Notatet
medsendes til provstiudvalget. Protokollatet tages til efterretning sammen med notat fra regnskabsmøde.
b. Frie midler
Der er udarbejdet en oversigt over forbrug af frie midler, den udsendes efter mødet til menighedsrådet.
Der har været en overskridelse på kirkehaven, etape 2. Provstiudvalget orienteres. Problemstilling vedr.
overskridelser/attestationer er behandlet i møde med revisor samt møde i stående udvalg.
4. Orientering fra kirkegården (Ole Vestbirk)
Ole Vestbirk orienterede om status på kirkegården. Travlhed i Mindelunden, hvor de mange projekter er i
gang. Hegnet på kirkegården trænger til udskiftning. Naboer kontaktes vedr. det fælles hegn.
Kontrol af løse gravsten er igangsat – da der kan være fare, kan dette ikke udsættes, selvom arbejdet netop
er synsudsat.
a. Redegørelse vedr. fastgørelse af gravsten
Kommunen har nu lavet regler for, hvordan evt. løse gravsten efterprøves samt hvordan gravsten skal
fastgøres. Desuden en procedure for, hvordan der forholdes ved løse gravsten. Holmens Kirkegård vil nu
indarbejde samme regelsæt i kirkegårdsvedtægten. Gravstedsejerne skal orienteres om denne ændring i
kontrakterne. De nye kirkegårdsregler bliver behandlet på næste menighedsrådsmøde.
b. Forslag om videooptagelse til Kirkens hjemmeside (Bilag)
Forslaget blev afvist.
5. Orientering om synsforretning
Der har været afholdt syn i december. Protokol er rundsendt. Der indhentes i øjeblikket priser forud for
indsendelse til provstiudvalget.
6. Projekter
a. Status på gennemførte vedligeholdelser siden sidst (Ulrik Hovmand)
Kirkehave 2 er afsluttet – tilplantning sker i foråret.
Vedelbusten er afsluttet. Digitalisering af kirken er nær afslutning. I øjeblikket er ved at blive indhentet
priser til synet. Der rykkes på rep. af tagrender. Vedr. ovenlysvinduer er firmaet gået konkurs. Vi har
modtaget garanti på 400.000. Stiftet bliver rykket vedr. indsendte projekter.
b. Orientering fra stående udvalg
Stående udvalg indfører mere fast møderække.

7. Orientering fra jubilæumsudvalget
Dronningen har været på besøg for at tale om nyt antependium. Det påregnes, at antependiet kan være
færdigt til jubilæumsgudstjenesten.
Der har været afholdt møde i jubilæumsudvalget i fredags. Referat rundsendt.
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8. Nyt fra udvalgene.
a) Skoletjenesten – Anna Mejlhede
Zahles skole kommer og synger salmer i Holmens Kirke.
b) Udflytterbørnehaven – Anna Mejlhede
AM orienterede om en nyansættelse. Ved næste møde medtages punkt vedr. ændring i
repræsentant for menighedsrådet.
c) Ankerkæden – Peter Thyssen
Ingen bemærkninger.
d) Nybodergården – Peter Thyssen
Ingen bemærkninger.
e) Aktivitetsudvalget - Peter Thyssen:
I PT’s fravær orienterede Marie Koch. Der har været afholdt møde i dag. Foredrag frem til sommer
er på plads. Debat om aktiviteter i det hele taget. Referat rundsendes.
f) Musikudvalget – Jakob Seerup. Tilbage i musikudvalget er Marie Koch, Anna Mejlhede og Jakob
Lorentzen, som har arbejdet med program for jubilæumsåret. Ved Jakob Seerups udtræden
indtræder Jørn Nedergaard. Næste møde tirsdag 30.01.18 kl. 15.00
g) Citykirkerne – Jacob Seerup. Ved Jakob Seerups udtræden indtræder Jørn Nedergaard.
h) IT- og kommunikationsudvalget - Steen Hau Mortensen. Ingen bemærkninger.
8. Præsterne refererer løbende sager
Peter Thyssen er ude at sejle til medio april. Sven Rune Havsteen tilbage som vikar. Vi byder ham med
glæde velkommen tilbage.
Aktivitetsniveauet i kirken er højt.
9. Formanden refererer løbende sager
a) Kopimaskiner
Formanden orienterede om sag vedr. kopimaskiner.
b) Lamper, kirkegården
Koglelamper fra depot på kirkegården er solgt.
c) Tyveri
Der har været tyveri af alterbægre m.m. Tyveriet er anmeldt til politi og forsikring.
d) Psykisk ustabil person
Der har været en psykisk ustabil person nogle gange til gudstjeneste/kirkelige handlinger. På
stabsmødet er aftalt procedure i fremtidige situationer. Menighedsrådet bakker op om dette, med
fokus på at politi tilkaldes fremfor konfrontation ved truende adfærd.
e) Fredsvagten
Der er nu kommet svar på menighedsrådets henvendelse i juni 2017. Der er givet tilladelse til
fortsat placering på pladsen, dog uden slutdato. Der ønskes en slutdato samt at materialer ikke står
op af kirkemuren.
f) Opkrævning for vand i præsteboliger
I 2012 kom nyt cirkulære vedr. betaling af vand i præsteboliger. Reglerne undersøges nærmere.
Forkert opkrævede beløb refunderes.
g) Besøgstal
Besøgstallet i Holmens Kirke er meget stort og stigende.
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h) Holmens Dag, den 23. februar kl. 14.00
Der afholdes visionsmøde – formanden fortalte om indhold.
Der udsendes invitationer.
10. Eventuelt
Næste møde 21. marts 2018 kl. 16.00 afholdes i provstiet.
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