MENIGHEDSRÅDET

Formanden
21. marts 2018

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag d. 21. januar 2017 kl. 1600-1900
Mødet finder sted i Holmens og Østerbro Provstis lokaler I Nyhavn 22
Referat
Deltagere: Kasper Ladegaard, Kirsten Kierkegaard, Steen Hau Mortensen, Marie Koch, Lisbet Vandvig, Jørn
Nedergaard, Ejgil Bank Olesen, Ulrik Hovmand, Ole Vestbirk og Helle Bjørn.
Afbud: Anna Mejlhede, Sven Rune Havsteen, medarb.rep. Carina Bachmann

1. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterer om udvikling og aktuel status for kirkens og kirkegårdens
medarbejdere.
a. Orientering om personale
Kirken: Prinsens bisættelse gik fint. 22 ansøgere til administrationsstilling. Samtaler 5. april.
Orientering vedr. pladsforhold i kirken. Der arbejdes med vedtægter og
kompetencefordeling på regnskabsområdet. Der er blevet varslet besøg af arbejdstilsynet.
Kirkegården: Mandskabet er mødt ind igen efter vinterpausen.
b. prøvetid for kirkegårdsleder – beslutning om varig ansættelse
Menighedsrådet besluttede, at Ole Vestbirk bliver varigt ansat som kirkegårdsleder.
c. Orientering om lockoutvarsel
Strejke: Der er ikke nogen strejkende på vores arbejdsplads.
Lockout: David Bendix Nielsen, Marianne Qvist Reynolds og Helle Bjørn er ramt i kirken.
På kirkegården er Henriette Reimers og Cheri Christensen.
Menighedsrådet anmoder om, at løsning på ramte tjenester besluttes af præster og
personale. Menighedsrådet holdes underrettet via kontaktpersonen.
2. Økonomi
a. Godkendelse af årsregnskab (Bilag 1)
Årsregnskabet (Holmens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18195917, Regnskab 2017, Afleveret
d. 20-03-2018 15:06) tages til efterretning af menighedsrådet. Underskuddet på drift
overføres og udspares i budgetåret 2018, jf. udleveret oversigt.

De allerede igangsatte ændringer af regnskabsmæssige ansvarsområder fortsættes og der
iværksættes øget budgetopfølgning. Kirkens aktiviteter, herunder kantoriets aktiviteter
underkastes yderligere analyse, med henblik på besparelser. Der aftales møde med organist,
kasserer, kontaktperson og daglig leder. Provstiet orienteres om årsregnskabet på planlagt
møde d. 3. april.
Der ansøges om frigørelse af de båndlagte midler til renovering af kongetrappen, som
overføres til fejring af jubilæum.
Årsregnskabet 2017 ender med et underskud på 379.631. Der er hensat 4.6 mio kr. til
anlægsprojekter.
UH sørger for, at arbejder på træværk og vaskerum bliver sat i bero.
Mindelundsregnskabet udarbejdes og fremsendes til provsti, Kirkeministeriet og revisor.
Fremover aflægges regnskab for Mindelunden som bilag til menighedsrådets regnskab.
Menighedsrådet søger §5-midler til uforudsete udgifter i årsregnskab 2017.
b. Opfølgning på forbrug af Frie midler
Den er dækket under punktet a.

3. Orientering fra kirkegården (Ole Vestbirk)
a. Orientering om projekter på kirkegården og i Mindelund
Bevaringsværdige gravsten er gennemgået med henblik på fastsættelse af gravstenene. Der
er en udgift på godt ½ mio kr. i værste fald. De farligste sten lægges ned (OV). Der sendes
anmodning om §5-midler – arbejdet påbegyndes med de bevilgede 115.000 for 2019. Der
indledes samarbejde med Garnisons Kirkegård, så der bliver fælles adfærd. Stående udvalg
gennemgår sammen med OV de bevaringsværdige gravsten.
Antallet af begravelser har været meget højt i foråret.
OV gav en status på istandsættelse af Mindelunden..
4. maj er der mindehøjtidelighed i Mindelunden.
Der er hjemkøbt planter til kirkehaven mod Holmens Kanal. Indkøb af bænke sættes i bero.
Kirkegårdskontoret går over til KM-computere.
4. Projekter
a. Status på gennemførte vedligeholdelser siden sidst (Ulrik Hovmand)
Digitalisering af kirken er nu afsluttet. Fil blev afleveret til menighedsrådets arkiv.
I foråret laves drifts- og vedligeholdelsesplan for kirken.
Arbejdet med varmeforsyning i Gl.Vagt er afsluttet.
Sandstensbænke i kirkehaven er gået i stykker, de udskiftes for entreprenørens regning.
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5. Videoovervågning af kirken
Der var debat om videoovervågning og om behov for vurdering af sikkerhed.
6. Orientering fra jubilæumsudvalget
Fondsansøgninger er sat i værk. Der er underskrevet aftale med Gad om bogen.
Der arbejdes på samarbejde med Nationalmuseet.
Musikudvalget har lavet reduceret budget.
Med baggrund i årsregnskabets resultat forventes generel sikring af, at budgetterne er fuldt
finansieret.
7. Nyt fra udvalgene.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Skoletjenesten – Anna Mejlhede, ingen bemærkninger
Udflytterbørnehaven – Anna Mejlhede, ingen bemærkninger
Ankerkæden – Peter Thyssen, ingen bemærkninger.
Nybodergården – Peter Thyssen. Der er 40 års jubilæum den 4. 5. og 6. april.
Aktivitetsudvalget -Kirsten Kierkegård. Ingen bemærkninger.
Musikudvalget – Jørn Nedergaard. Der er primært arbejdet med jubilæumsåret.
Citykirkerne – Jørn Nedergaard. Ingen bemærkninger. HB orienterer domprovsten om nyt medlem
fra Holmens Kirke.
h) IT- og kommunikationsudvalget -Steen Hau Mortensen. Ingen bemærkninger.
8. Præsterne refererer løbende sager
Samarbejdet går godt både med menighedsråd og i samarbejdet i kirken. Peter Thyssen vender snart
tilbage. Tak til Sven Rune Havsteen for samarbejdet under PT’s fravær.
9. Formanden refererer løbende sager
Ingen bemærkninger.
10. Eventuelt
Der er koncert og rundvisning på kirkegården den 23. maj kl. 16.30.

KASPER FLINKER LADEGAARD
Formand
Menighedsrådet
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