
Menighedsrådsmøde i Kastelskirken 21. januar 2021 kl 1800 (Mødet afholdelse virtuelt) 

 

 

Dagsorden: 

 

Tilstede: Nikoline Halling-Overgaard (NHO), Bo Heide-Ottosen (BHO), Lars Poulsen-

Hansen (LPH), Else Hviid (EH), Thomas Hansen Beck (THB), Elsebeth Kershøj Nikolajsen 

(EKN), Maria Mejnertsen (MM), Mia Emborg Øllgaard (MEØ), Rovig Mastrup (RM), 

Susanne Adair (SA), Anders Garly Andersen (AGA), Lars Bo Lindblad (LBL) 

 

Afbud: Birgitte Wilson Schmidt og Thomas Nordahl. 

 

 

 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 

 

 Orientering fra Formanden  

o Korrespondance med Menighedsrådsformand fra Garnisonskirken om flytning 

af kordegn til Kastelkirkens kontor (Bilag) 

o Breve til Departements chef i KM vedrørende afskedigelse af organist (Bilag) 

Ministeriet forventer at kunne træffe en afgørelse inden udgangen af februar 

2021. 

 

 Orientering fra Kontaktperson 

o Orientering om diverse personaleforhold.  

o I dialog med kontaktpersonen ved Garnisonskirken, som har rykket ministeriet 

for en afgørelse i sagen om overgang af kordegnestillingen fra 

Garnisonskirken til Kastelskirken. 

o EKN foreslår en forlængelse af organist Charlotte Anderssons kontrakt med 

yderligere 3 mdr. MR godkendte en forlængelse af en kontrakt med op til 4 

mdr. fra 1. marts. 
 

 Orientering om Økonomi fra Kasserer 

o Renovering af embedsboligen på Kastellet. Et  tilbud på kr. 90.000 er 

godkendt. Der indhentes tillige tilbud på renovering af bagtrappe samme sted.  

o IT-udstyr til sekretær i Karup. Menighedsrådet dækker udgifterne til Kirkenet-

PC til hærprovstens nye sekretær i Karup. 

o Flytteomkostninger og indretning for kordegn og kirketjener. Der er søgt om 

kr. 30.000 til dette fra provstiets 5%-midler. 

o Ansøgt Provstiudvalget om 30.000 kr. til en reception i forbindelse med 

Værns præstetjenestens 50-års jubilæum den 25. maj 2021. 

o Kastelskirken fortsætter som medlem af Kastellets Venner, der forestår de 

guidede ture på Kastellet samt står for museerne på Kastellet. 

o Renovering af alterbillederne har beløbet sig til kr. 140.000. 

o Budget 2021 vil blive udsendt til de nye rådsmedlemmer. 

 

 

 Orientering fra Præsterne 

o Kirkelige handlinger under julen 2020 og i den kommende tid uht. Covid19. 

Der har været afholdt korte 30 min. lange gudstjenester på alle søn- og 

helligdage siden juleaften, og disse har tillige været streamet til Facebook. Det 



har fungeret godt. Tak til Thomas, Else og Kim for at gennemføre dette, på 

trods af at de fleste andre kirker valgte at aflyse alle gudstjenester. 

o Indsættelse af hjælpepræst. Gitte Buch-Hansen prædikede søn. D. 17.1 og 

indsættes formelt d. 28.2, efter planen af provst Ejgil Bank Olesen. 

o Informationskilder til rådighed for menighedsrådet. EH om intern elektronisk 

kalender, ugesedler, nyheder fra kommandanten, Den Digitale Arbejdsplads 

hvortil al information og officiel post til rådet går. Kim vil assistere MR 

medlemmerne med adgang hvis dette ønskes. 

o  

 

 Beslutningspunkter:  

o Indstilling om godkendelse af den vedlagte Kollektliste for året 2021. 

Kollektlisten for 2021 blev godkendt som fremlagt. 
o Vedtægter for Kasserer. Vedtægterne blev vedtaget. 

o Vedtægter for Regnskabsfører. Vedtægterne blev vedtaget. 

o Regnskabsinstruks. Instruksen blev vedtaget med rettelse af sognekoden til 

7041@sogn.dk. 

 

 Nedsættelse af udvalg: 

o Ifølge menighedsrådslovens §20 kan menighedsrådet ”nedsætte særlige udvalg 

til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller 

rådgivende funktioner for menighedsrådet eller de stående udvalg. 

Menighedsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter 

regler for deres virksomhed”. 

 

Forretningsudvalget (FU) (valg har fundet sted). 

FU består af menighedsrådets formand, næstformand, kasserer, sognepræst og 

kontaktpersonen. 

o Ansvarsområde: 

o FU har ansvaret for, at relevante sager forelægges rådet og er tilstrækkeligt 

belyst til, at beslutninger kan træffes. FU fremkommer så vidt muligt med en 

indstilling til sager, der kræver en beslutning. 

o FU har prokura til at afgøre sager, der ikke kan udsættes til næste MR-møde. 

FU forbereder menighedsrådets møder, formulerer dagsorden og sørger for de 

nødvendige bilag som grundlag for rådets beslutninger. Det skal så vidt muligt 

fremgå, om de enkelte punkter er til beslutning eller orientering. 

o FU foretager efter møderne den nødvendige opfølgning på rådets beslutninger. 

Udvalget kan behandle personalesager efter anmodning fra kontaktpersonen. 

 

o Valgbestyrelsen (valg har fundet sted) 
Valgbestyrelsen består af Bo Heide-Ottosen, Birgitte Wilson Schmidt og Lars 

Poulsen-Hansen 

o Ansvarsområde: Jfr. ”Lov om Valg til Menighedsråd” 

 

o Menighedspleje-udvalget  

o Ansvarsområde: Jfr. ”Vedtægter for Kastels Sogns Menighedspleje”: 



o Formål: At yde økonomisk støtte til enkeltpersoner i akut nød. Uddele 

julehjælp 

o Udvalget består af: Nikoline Halling-Overgaard, Birgitte Wilson Schmidt, 

Else Hviid, Elsebeth Kershøj Nikolajsen. (Else Hviid indkalder til første 

møde) 

 

o Udvalget vedr. ’Arven’  

o Ansvarsområde: Jfr. ”Vedtægter for Arven efter Kurt Hartvig Bregenhøj”  

o Formål: At betale for udsmykning mv. af kirken 

o Udvalget består af: Lars Poulsen-Hansen, Thomas Hansen Beck, Susanne 

Adair. (Lars Poulsen-Hansen indkalder til første møde) 

 

o Aktivitetsudvalget  

o Ansvarsområde: Praktisk planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af 

aktiviteter, herunder sognedage, foredrag, sogneudflugter, julearrangement, 

Kulturnat, og forskellige arrangementer for medarbejdere og menighedsråd. 

o Udvalget består af: Maria Mejnertsen, Bo Heide-Ottosen, Else Hviid, 

Thomas Hansen Beck, Lars Bo Lindblad, Susanne Adair, Birgitte Wilson 

Schmidt. (Maria Mejnertsen indkalder til første møde) 

 

o Familieudvalg 

o Udvalget består af: Mia Emborg Øllgaard, Maria Mejnertsen, Nikoline 

Halling-Overgaard. (Nikoline Halling-Overgaard indkalder til første møde) 

 

o Informationsudvalg 

o Ansvarsområde: Information og kommunikation om Kastelskirken og sognets 

kirkeliv, herunder hjemmeside, kirkefoldere, Facebook, plakater, opslag, og 

presse. Digital udvikling. 

o Udvalget består af: Birgitte Wilson Schmidt, Lars Poulsen-Hansen, Else 

Hviid, Maria Mejnertsen. Tilknyttet udvalget: Kim Frisenette. (Else Hviid 

indkalder til første møde) 

 

o Musikudvalget  

o Ansvarsområde (justeres efter udarbejdelse af aftale med ny organist): 

Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af musikalske aktiviteter, 

herunder vokalensemble, amatørkor, musikgudstjenester og kirkekoncerter 

samt vedligeholdelse af musikinstrumenter. Repræsenterer Kastelskirken i 

Citykirkernes Fællesudvalg. 

o Udvalget består af: Mia Emborg Øllgaard, Lars Poulsen-Hansen, Maria 

Mejnertsen, Birgitte Wilson Schmidt, Elsebeth Kershøj Nikolajsen. 

Tilknyttet udvalget: Organisten og Katja Larsen. (Lars Poulsen-Hansen 

indkalder til første møde) 



 

o Bygnings- og Inventarudvalget  

o Ansvarsområde: Forberedelse, gennemførelse og opfølgning af kirkesyn og 

provstesyn, planlægning og opfølgning af bygge- og inventarprojekter i 

samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt tilsyn med 

kunstudsmykning. 

o Udvalgets kontaktperson vedrørende embedsboligen Kristianiagade 22 er 

menighedsrådets kontaktperson til boligens beboer og ansvarlig for, at der en 

gang årligt holdes syn i boligen. 

o Udvalget består af: Lars Bo Lindblad, Thomas Hansen Beck, Lars 

Poulsen-Hansen, Mia Emborg-Øllgaard, Bo Heide-Ottosen. Tilknyttet 

udvalget: Kirketjener Vibeke. (Lars Bo Lindblad indkalder til første møde) 

 

o Økonomiudvalget  

o Ansvarsområde: Udvalget følger løbende kirkens økonomiske udvikling og 

gør menighedsrådet opmærksom på afvigelser fra den fastlagte kurs. Udvalget 

har ansvaret for udarbejdelse af budgetforslag i henhold til de retningslinjer, 

menighedsrådet fastsætter, samt prioritering af økonomiske ressourcer på kort 

og mellemlangt sigt.  

o Menighedsrådet bestyrer kirkekassen. Kassereren er ansvarlig for den 

regnskabsmæssige rapportering og at den sker rettidigt samt, at 

menighedsrådet løbende orienteres om de økonomiske forhold. Bogføringen 

varetages af regnskabsføreren, som er ansvarlig for regnskabsføring og 

rapportering til den valgte kasserer.  

o Udvalget består af: Rovig Mastrup, Bo Heide-Ottosen, Maria Mejnertsen. 

Tilknyttet udvalget: forretningsfører Klaus Frederiksen. (Rovig Mastrup 

indkalder til første møde) 

 

o Ad hoc-udvalg 

o Forberedelsesudvalg til ansættelse af organist 

o Udvalget består af: Thomas Hansen Beck, Else Hviid, Elsebeth Kershøj 

Nikolajsen, Lars Poulsen-Hansen. Tilknyttet udvalget: en ekstern 

konsulent. (Else Hviid indkalder til første møde) 

 

 Øvrigt. Ingen bemærkninger. 


