MENIGHEDSRÅDET

Formanden
16. maj 2017

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
onsdag d. 16. maj 2018 kl. 1600-1900
Mødet fandt sted i Ubåden
Referat
Deltagere: Kasper Ladegaard, Kirsten Kierkegaard, Steen Hau Mortensen, Marie Koch, Lisbet Vandvig, Jørn
Nedergaard, Ejgil Bank Olesen, Peter Thyssen, Anna Mejlhede, Ulrik Hovmand, Ole Vestbirk, Carina
Bachmann og Helle Bjørn.
Suppleant Annelise Lassen indkaldes, da Steen Hau Mortensen kommer efter budgetpunkt.
1. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterer om udvikling og aktuel status for kirkens og kirkegårdens
medarbejdere.
I forbindelse med ændring af organisationsplan er kontortid på kirkegården ændret. Der vil være
stillingsopmåling på de 4 administrationsstillinger – kordegn og kirkegårdskontor.
Der er ansat ny organist, Morten Bech, som starter pr. 1. juni. Konstitueret organist David Bentzen slutter
pr. 31. maj 2018, der holdes afsked bag orglet 2. pinsedag. Mikkel Tode er stoppet som kordegnemedhjælp.

a. Organisationsplan (beslutning) Bilag: Referat og organisationsplan
Lisbet Vandvig og Kirsten Kierkegaard gennemgik organisationsplan og baggrunden for den.
Menighedsrådet vedtog organisationsplanen.
b. Tillæg til ny 2. organist (beslutning) Bilag: Indstilling fra kontaktperson
Det blev besluttet, at der ydes et tillæg på 1.600 kr. pr. md., når prøvetiden er udløbet. Den nye organist er
indplaceret i en højere lønramme end tidligere organist, dvs. der er underbudgetteret med 56.000 kr. i
2018. På næste møde tages stilling til, hvor pengene findes.
2. Økonomi
a. Behandling af budget for 2019, bilag
Budgetbidrag 16-05-2018 13:54 blev behandlet på menighedsrådsmødet med en driftsudgift på 12.092.262
kr. og anlægsmidler på 1.940.000 kr. Budgettet blev godkendt.

b. Behandling af kvartalsrapport for 1. kvartal 2018, bilag
Kvartalsrapporten blev fremlagt og godkendt.
Steen Hau Mortensen ankom til mødet på dette tidspunkt.
c. Regnskabs- og budgetudvalg (beslutning), se bilag
Det blev besluttet at nedsætte et regnskabs- og budgetudvalg, der består af siddende formand og kasserer
to medlemmer: Kasper Ladegaard, Kirsten Kierkegaard, Jørn Nedergaard og Steen Hau Mortensen.
3. Projekter
a. Status på gennemførte vedligeholdelser siden sidst (Ulrik Hovmand)
Der er ved at blive lavet drifts- og vedligeholdelsesplan for 5 år for kirken.
Ovenlysvinduer: Der er ved at blive lavet aftaler.
Kirkedøren er givet olie, der er en efterreparation.
Der arbejdes på at reparere tagrender.
Der er taget tilbud på ventilation i kongetrappen.
Der afventes stadig svar på de tre projekter i stiftet.
Døbefontsliften skal repareres.
Opvaskemaskine indkøbes til Gl. Vagt.
Maling af kapel har mangler, dette undersøges.
b. Orientering fra stående udvalg
Stenbænke skal erstattes på grund af revner – ved denne lejlighed genopsættes ikke de tre sten nærmest
kanalen.
Kirsten Kierkegaard orienterede ellers fra sidste møde, referat er rundsendt.
4. Orientering fra kirkegården (Ole Vestbirk)
a. Ændring af takster ved lån af kapel
Ole Vestbirk fremlagde årsag til punktet og økonomisk konsekvens af forslaget om, at
folkekirkemedlemmer ikke skal betale for handlinger i kapellet. Menighedsrådet besluttede, at der som
udgangspunkt ikke ønskes bortfald af betaling. Ole Vestbirk undersøger takster på øvrige folkekirkelige og
kommunale kapeller i omegnen. Der fremlægges forslag til takster ud fra de reelle omkostninger.
b. Hjemmeside for kirkegården (beslutning), bilag
Der foreslås hjemmeside, hvor der er mulighed for information om kapeltider inkl. bookning,
begravelsesmuligheder og priser m.m. Etablering dækkes af driften. Dette blev godkendt.
5. Persondataforordning
Orientering om ny lov pr. 25. maj 2018, se DAP
Menighedsrådet, kordegn og kirkegård holder øje med vejledninger.
6. Udlån af lokaler
Beslutning, se bilag
Menighedsråd ville gerne tilgodese Marinestaben, ansøgningen blev imødekommet.

2/3

7. Nyt fra udvalgene.
a) Skoletjenesten – Anna Mejlhede. Der er lavet årsplan vedr. skoletjenestens arbejde.
b) Udflytterbørnehaven – Anna Mejlhede. Udflytterbørnehaven holder koloni. Menighedsplejen giver
7.000 kr. til dette. Anna Mejlhede vil gerne udtræde af bestyrelsen, men fortsætte som
børnehavens præst.
Vedtægter undersøges vedr. bestyrelsesmedlemmer fra menighedsrådet.
c) Ankerkæden – Peter Thyssen. Vi har fået ny distributør af kirkebladene.
d) Nybodergården – Peter Thyssen. Ingen bemærkninger.
e) Aktivitetsudvalget - Peter Thyssen. Program for efteråret er aftalt.
f) Musikudvalget – Marie Koch. Der er glæde over to nye medarbejdere. Der arbejdes med
fondsansøgninger og der arbejdes meget med budget og økonomistyring.
g) Citykirkerne – Jørn Nedergaard. Helle Bjørn orienterer Citykirkerne om, at Jørn Nedergaard
indtræder fra Holmens Kirke.
h) IT- og kommunikationsudvalget -Steen Hau Mortensen. Der er indkøbt nye KM-maskiner til
kirkegården.
8. Præsterne refererer løbende sager
DR har forespurgt om at radiotransmittere fra jubilæumsgudstjenesten. Dette kræver, at gudstjenesten
flyttes til kl. 10.00. Menighedsrådet besluttede, at gudstjenesten kan flyttes til kl. 10.00, men i øvrigt uden
ændringer af gudstjenesten, som forventes at vare mere end 1 time. Jakob Lorentzen melder tilbage til DR.
9. Formanden refererer løbende sager
Der er kommet forespørgsel om opsættelse af mindeplade på kirken i anledning af 400 års jubilæum for
udsendelse af Jens Munk. Formanden svarer og Ulrik Hovmand bedes undersøge detaljerne vedr. pladen
før der kan tages stilling til dette.
29. august er 75-års-dag for flådens sænkning med gudstjeneste i kirken.
Næste jubilæumsudvalgsmøde er 8. august.
Paula og Axel Nissens fond har bevilget 40.000 til menighedsplejen.
Der er ved at blive udsendt fondsansøgninger vedr. jubilæet.
10. Eventuelt
Der er kommet forslag vedr. flagstang og edsfane.
Onsdag, den 23. maj er der kapelkoncert på kirkegården kl. 16.30.
16.05.2018/ref.HB
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