Menighedsrådsmøde i Kastelskirken 24. februar 2022 kl. 1800
Tilstede: Bo Heide-Ottosen (BHO), Lars Poulsen-Hansen (LPH), Else Hviid (EH), Thomas
Hansen Beck (THB), Elsebeth Kershøj Nikolajsen (EKN), Rovig Mastrup (RM), Lars Bo
Lindblad (LBL), Birgitte W. Schmidt (BS), Mia Emborg Øllgaard (MEØ).
Afbud: Susanne Adair, Maria Mejnertsen, Nikoline Halling-Overgaard (orlov).
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes.
Orientering fra Formanden
Ingen meddelelser
Orientering fra Kontaktperson
•

Orientering om diverse personaleforhold
-Ny kontrakter for korsangere (beslutningspunkt)
-Johan skal vikariere på kirkemusikskolen i Roskilde.
-Der skal være MUS-samtaler med personalet. Input fra rådet er velkomne.

Orientering om Økonomi fra Kasserer
•

Orientering vedrørende bevilling af midler fra Provstiudvalget
-Midler til indkøb af AV-udstyr er blevet bevilliget fra provstiet. (Kr. 61.375)
-Provstiet har imødekommet ansøgning om udvidelse af Katjas stilling for
2022.
-Ansøgning vedr. forhøjelse af driftsbudgettet i forhold til kordegnestillingen,
kommer på næste provstiudvalgsmøde.

Orientering fra Præsterne
•

THB: De sidste måneder er gået med forberedelser i forbindelse med den
aktuelle situation i Ukraine.
EH: Der har været afholdt et kommunikationsmøde/kursus med Kaare og
vores grafiker Charlotte, for Else, Kim, Katja, Johan, Maria.
-Kbh. Stift kommer senere og holder et kursus med os, også.
Kommunikationsopgaverne udadtil er nu fordelt på Kim, Katja, Maria, Johan
og EH, og EH er således blevet aflastet en del i det store arbejde.
-Der er interessante tal at finde vedr. sognets sammensætning, på Danmarks
Statistik.
-EH ønsker, som et forsøg, at lave nogle mindre justeringer i højmessen:
Ændring af nadversalmen samt ændring af læsningerne, således at der kun er
to læsninger i formessen, hvoraf den ene er evangelielæsning.o

Beslutningspunkter:

•

Godkendelse af Årsregnskabet for 2021 (Klaus J. Frederiksen): Bilag 1
Klaus Frederiksen vedr. Regnskab 2021: Underskuddet lyder på 166.862,53,
hvilket er væsentligt bedre end forventet.
Præsteboliglånet er betalt ud i 2021.
De frie midler ved indgangen til 2022 er på 834.405,72.
Diverse tekniske spørgsmål til regnskabet gennemgås.
Spørgsmål vedr. menighedsrådets
Menighedsrådet har godkendt Kastelskirkens årsregnskab 2021,
med teksten: Afleveret d. 14-02-2022 09:49

•

Anvendelse af midler fra ’Arven’ (Lars Poulsen-Hansen): Bilag 2 / 3
Menighedsrådet tilslutter sig indstillingen fra udvalget vedr. bestilling af
maleri af Jens Raahauge. Udgift kr. 15.000.
Menighedsrådet tilslutter sig indstillingen fra udvalget vedr. maleri af
Thomas Kluge. Udgift 350.000, hvoraf Arvens resterende midler kr.
175.000 bruges på det. Resten søges via fondsmidler.

•

Citykirkernes Fællesudvalg (Maria Mejnertsen): Bilag 4
Menighedsrådet tilslutter sig udvalgets indstilling om at give Maria
Mejnertsen mandat til at varetage beslutninger på rådets vegne, i
forbindelse med strukturering af Citykirkernes Fællesudvalgs fremtidige
samarbejde.

•

Ansættelsesvilkår for korets medlemmer: Bilag 5
Menighedsrådet tilslutter sig indstilling fra EKN og Johan vedr. en
ændring af aflønningsform for kirkekorsangerne.

Pause
Orientering fra udvalgene:
•

Menighedspleje-udvalget (v. Birgitte Wilson Schmidt)
•
•

•

Ansvarsområde: Jfr. ”Vedtægter for Kastels Sogns Menighedspleje”:
Formål: At yde økonomisk støtte til enkeltpersoner i akut nød. Uddele
julehjælp
Udvalget består af: Birgitte Wilson Schmidt, Susanne Adair, Else Hviid,
Elsebeth Kershøj Nikolajsen.
-Der er pt. kr. 5.134,54 på Menighedsplejens konto

Udvalget vedr. ’Arven’ (v. Lars Poulsen-Hansen)
•
•

Ansvarsområde: Jfr. ”Vedtægter for Arven efter Kurt Hartvig Bregenhøj”
Formål: At betale for udsmykning mv. af kirken.

•

•

Udvalget består af: Lars Poulsen-Hansen, Thomas Hansen Beck, Susanne
Adair, Elsebeth Kershøj Nikolajsen, Vibeke Black (kasserer).
-Ingen meddelelser.

Musik- & aktivitetsudvalget (v. Birgitte Wilson Schmidt)
•

•

Ansvarsområde: Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af
musikalske aktiviteter, herunder vokalensemble, amatørkor,
musikgudstjenester, kirkekoncerter samt tilrettelæggelse og gennemførelse
af sognedage, foredrag, sogneudflugter, julearrangement og kulturnatten.
Udvalget består af: Maria Mejnertsen, Else Hviid, Thomas Hansen Beck,
Lars Bo Lindblad, Lars Poulsen-Hansen, Susanne Adair, Birgitte Wilson
Schmidt, Johan Sigvard Jensen, Katja Larsen
-Orientering fra organisten (omdelt)
-Dato for forårs/sommermiddag for råd og personale: 2. juni. BHO og BS
finder lokationen.
-Gl. Varmecentral er booket til lørdagsforedragene i marts og april.
-Der er Alsang 15.3 ved Kastelskoret og 5. maj ved Kommandantskabet.
-Der er Store Bededagsaften på Kastellet 12.5, bl.a. med
Studentersangernes koncerter i Kastelskirken.

•

Familieudvalget (v. Mia Emborg Øllgaard)
• Ansvarsområde: Planlægning og afholdelse af aktiviteter henvendt til børn
og børnefamilier (børn i alderen 0-14 år), der kan åbne kirkens rum fysisk
og åndeligt for børn og deres familier i tiden efter dåb og babysamlesang
og frem til konfirmationen.
Der kan både være tale om årligt tilbagevendende aktiviteter i forbindelse
med kirkelige højtider (f.eks. fastelavn, Påske og Allehelgen) og andre
tematiserede stemningsfulde begivenheder såsom historieoplæsning med
musik, kreative aftener eller fysiske aktiviteter (bevægelse til sang og
musik, tumlastik). Aktiviteterne afholdes både i kirken og i de
omkringliggende områder på Kastellet.
• Udvalget består af: Mia Emborg Øllgaard (forkvinde), Maria Mejnertsen,
Nikoline Halling-Overgaard.
-Der er planlagt ’Familiedage’ på følgende dage: Fastelavnssøndag 27.2,
2. pinsedag 6.6, Kastanjedag 2.10 og Allehelgenssøndag 6.11

•

Informationsudvalget (v. Maria Mejnertsen)
•
•

•

Ansvarsområde: Information og kommunikation om Kastelskirken og
sognets kirkeliv, herunder hjemmeside, kirkefoldere, Facebook, plakater,
opslag, og presse. Digital udvikling.
Udvalget består af: Birgitte Wilson Schmidt, Lars Poulsen-Hansen, Else
Hviid, Maria Mejnertsen. Tilknyttet udvalget: Kim Frisenette.
-Orientering fra formand Maria er sendt rundt
.

Bygnings- og Inventarudvalget (v. Lars Bo Lindblad)

•

•

•

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.
Udvalget består af: Lars Bo Lindblad, Thomas Hansen Beck, Lars
Poulsen-Hansen, Mia Emborg-Øllgaard. Tilknyttet udvalget: Kirketjener
Vibeke.
- Dørtrinnet ved hovedindgangen er blevet repareret og snart kommer der
storskærm op i rådssalen.
-Kim arbejder på at forbedre lyden i koret i kirken.
-Polering af kirkens vinduer er igen overgået til Forsvaret, efter aftalen
med ISS er ophørt, og vi afventer.

Økonomiudvalget (v. Rovig Mastrup)
•

•

•

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.
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.
Udvalget består af: Rovig Mastrup, Bo Heide-Ottosen, Maria Mejnertsen.
Tilknyttet udvalget: forretningsfører Klaus Frederiksen.
Ingen meddelelser.

•

Præsentation ved Katja Larsen af roller og opgaver

•

Øvrigt (Provstiudvalgsmødet / Lars Poulsen-Hansen)
Der eksisterer et nyhedsbrev fra provstiet, som man har mulighed for at
abonnere på.
-Vedtægter og udgifter vedr. Rasmus Rex er godkendt.
-Et Bibliarium i Sct. Andreas Kirke er på tegnebrættet.

