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Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd onsdag den 20. marts 2019 kl. 1600-1900
Referat
Mødet fandt sted i Ubaaden

Deltagere: Michael Bager, Kirsten Kierkegaard, Steen Hau Mortensen, Marie Koch, Lisbet Vandvig, Jørn
Nedergaard, Ejgil Bank Olesen, Peter Thyssen, Tilde Binger
Desuden: Ulrik Hovmand, Morten Bech, Ole Vestbirk og Helle Bjørn

1. Økonomi
Menighedsrådets kasserer orienterer om arbejdet i økonomiudvalget.
a. Orientering fra økonomiudvalget
Der har været møde vedr. årsregnskab.
b. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2018 (bilag 1)
(Holmens sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18195917, Regnskab 2018, Afleveret d. 20-03-2019 14:46)
Kassereren fremlagde årsregnskabet, som har vist et overskud på driften på 649.223 kr. Frie midler
herefter 1,530 mio kr. Regnskabet blev godkendt.
c. Beslutning om brug af frie midler
Der nedsættes et haveudvalg af EBO, UH og OV til beslutning om forårsløg i kirkehaven.
Der henvises til referat fra stående udvalg, det blev besluttet som indstillet med nedenstående
fravigelser:
UH fremlægger muligheder for gulv i Ubåden samt pris.
Nadverskranke ønskes prioriteret, pris og udførelse undersøges.
Brugerne høres vedr. renovering af korværelse.
Der søges om 5%-midler til udskiftning af hække efter sidste års tørke. OV laver oplæg.
2. Præsteboligen Gl. Vagt
a. Perspektiver for videreførelse af lejemålet kontra andre muligheder.
Boligkontoret fra Forsvaret vil gerne bevare boligen som præstebolig og tilbyder derfor at indlægge
fjernvarme m.m. Der laves syn med Boligkontoret på tirsdag, hvor det bliver drøftet, hvilken aftale
der kan laves. Menighedsrådet afventer denne aftale, før der tages yderligere beslutning om
præstebolig. Der mangler også fjernvarme i Borgergade, som bør indarbejdes i en aftale.
3. Personale
Menighedsrådets kontaktperson orienterer om udvikling og aktuel status for kirkens og
kirkegårdens medarbejdere.
Kirkegården: Sæsonarbejderne er retur. Der er oprettet tjenestemandsstilling, som skal slås op. Det
er Carina Bachmanns stilling. CB vil tage uddannelse i ledelse.
Kirken: Altertavlen er færdig. Der er taget afsked med Anna Mejlhede. Ny tenor. Arbejdsmæssigt
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har årsregnskabet fyldt meget på kirkekontoret. Kirketjenerområdet er under forandring i forhold
til rengøring, og der er opmærksomhed på området. Tak til Marianne Qvist for det oplæg, der er
lavet.
4. Projekter
Menighedsrådets bygningssagkyndige orienterer om udvikling og aktuel status på anlægs- og
vedligeholdelsesprojekter.
Lysprojektet kører i henhold til planen. Der holdes byggemøde hver 14. dag. Kirkeskibet er sendt til
reparation hos Orlogsmuseet.
Sandstensbænke i kirkehaven udskiftes primo april.
Arkitekt Charlotte Felding har set på projekterne St. Skriftestol og toilet.
Der er en del vandudtræk på muren over hovedindgangen til kirken samt i loft over prædikestol,
UH undersøger nærmere. I synsrapporterne skal indarbejdes maling af facader, da det skal bevilges
som anlægsudgift.
5. Mindeplade for Jens Munk.
Status for behandling (bilag 2)
Menighedsrådet godkendte Charlotte Feldings oplæg til mindeplade. Teksten ønskes ikke forgyldt,
men hugget i dobbeltdybde p.gr.a nemmere vedligeholdelse. UH undersøger økonomi.
6. Nyt fra kirkegården (OV)
Der er ved at blive lavet gravstenssikring for årets bevilling på 265.000. Der vil i år laves
undersøgelse af gravsten på private gravsteder, hvorefter der skal udsendes breve til
gravstedsejerne.
Udgåede hække undersøges i april. Risikotræer skal fældes.
Alle maskiner skal forsikres.
Der blev orienteret om aktiviteter – bl.a. kransenedlæggelser på forskellige mindesmærker.
Der vil være kapelkoncert den 8. maj – herefter rundvisning til særlige gravsteder.
Evt. efterårskoncert med danske sange.
Der er bevilget 10 mio til anlæg i Mindelunden.
7. Jubilæumsudvalget
Der er kommet program.
8. Nyt fra udvalgene
a.
Skoletjenesten
Ingen bemærkninger.
b.
Udflytterbørnehaven
Der er bevilget penge fra menighedsplejen til pædagogisk dag.
c.
Ankerkæden
Ingen bemærkninger.
d.
Nybodergården
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Ingen bemærkninger
e.
Aktivitetsudvalget
Aktiviteter for året er tilrettelagt.
f.
Musikudvalget
Der har været evaluering af årets program, økonomi m.m.
Der laves opdatering af økonomi før hvert menighedsrådsmøde.
g.
Citykirkerne
Ingen bemærkninger.
h.
IT- og kommunikationsudvalget
Der skal indkøbes skærm til møderum.
9. Præsterne refererer løbende sager
Ingen bemærkninger.
10. Formanden refererer løbende sager
Ingen bemærkninger.
11. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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