Menighedsrådsmøde i Kastelskirken 28. april 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), Maria Mejnertsen (MM), Susanne Adair (SA).
Fraværende: Mia Emborg Ølgaard, Nikoline Halling-Overgaard (orlov)
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.
Orientering fra Formanden
•
•

Landsforeningens årsmøde. BS deltager som delegeret.
Koordinationsudvalgsmødet på Kastellet. Der er et godt samarbejde
mellem kommandantskabet og kirken.

Orientering fra Kontaktperson
•
•
•
•
•
•

Der har været afholdt MUS-samtaler med de ansatte. Katja ønsker sig en
notebook til sit arbejde. Det godkendes at bruges max. kr. 10.000 på det.
Katja skal på Løgumkloster i to dage i juni.
Johan afholder MUS-samtaler med korsangerne.
Kim skal på Landskursus for kordegne i maj.
Elsebeth skal have samtale med Vibeke om arbejdsmængde og evt.
prioritering af opgaver.
Erland Tyrmi har orlov 2½ måned fra 15. maj.

Orientering fra Organist
•

Lukket punkt.

Orientering om Økonomi fra Kasserer
•

Ingen meddelelser

Første behandling af Budget udkast for 2023 (Bilag 1, 2, 3)
•
•

Der budgetteres med et underskud på kr. 128.000 og der er givet lov til at
dække underskuddet af de frie midler i 2023.
THB: Der skal udarbejdes en procedure omkring hvilke sager og reparationer,
der skal indberettes og bestilles ved Forsvaret, og hvilke vi selv skal betale.

Tilbagemelding fra CFU møde 5. april 2022 (MM)
•

Citykirkernes Fællesudvalg er blevet nedlagt og der laves i stedet en
forsøgsordning, hvorunder der vil blive lavet en flyer to gange i 2022, med de
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medvirkende kirkers arrangementer. Der vil også blive arbejdet med sociale
medier. Der vil være et kontingent for 2022 på kr. 6.000.
Folkekirkens Grønne Omstilling (LBL)
•

LBL orienterer om ideer vedr. Folkekirkens grønne omstilling.
THB: Der påbegyndes bedre affaldssortering på Kastellet.
EH: Vibeke foreslås at komme med et oplæg til evt. grønne tiltag i den daglige
drift, til næste møde.

Orientering fra Præsterne
•
•

Der er radiogudstjeneste her fra kirken, Bededag d. 13. maj ved THB.
EH har radiogudstjeneste i september.
Kollektlisten er ændret, således at vi i en periode samler ind til Røde Kors
arbejde i Ukraine.

Beslutningspunkter:
•
•

1. Kvartals rapport 2022 (Bilag 4)
Kr. 103.000 i overskud i 1. kvt.
Kvartalsrapporten tages til efterretning.
Bemyndigelse til ændring af aftalevilkår (Bilag 5)
Indstilling til ændring af aftalevilkår for sangere godkendes.

Pause
Orientering fra udvalgene:
•

Menighedsplejeudvalget (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.
Ingen meddelelser

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).

•

THB orienterer om manglende projektbeskrivelse.

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

•

•

•

Lørdagsforedragene tages op til revurdering i udvalget. Mere på næste
møde.

•

Der vil blive brug for hjælpende hænder ved Lørdagsforedraget den 30.4.

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.
•

•

Fastelavnsarrangementet var en stor succes.

Informationsudvalget (v. Maria Mejnertsen)
•
•

•

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 Poulsen-Hansen, Susanne Adair, Birgitte Wilson Schmidt, Johan
Sigvard Jensen, Tilknyttet udvalget: Katja Larsen

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.

•

Stiftets kommunikationsrådgiver har været på besøg i udvalget. Vi har
taget ideer og tips til os, men grundlæggende gør vi det godt her på stedet.

•

Ny informationsfolder om kirken skal laves færdig inden sommer.

•

Kastellet barsler ligeledes med en ny folder om Kastellet.

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.
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•
•
•
•
•
•

•

Udvalget består af: Lars Bo Lindblad, Thomas Hansen Beck, Lars
Poulsen-Hansen, Mia Emborg-Øllgaard. Tilknyttet udvalget: Kirketjener
Vibeke.
Projekt højttaler i koret pågår ved Kim.
Vinduespolering på hele Kastellet er sat i gang.
Istandsættelse af tekøkken forsøges igangsat ved kontakt med Benjamin fra
Forsvaret.
Syn på præsteboligen i Kristianiagade den 14. juni.
Erfa-gruppe for kirkeværger sat i gang i provstiet.

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.

•

Øvrigt (Provstiudvalgsmødet / Lars Poulsen-Hansen)
-Orientering om diverse fra sidste provstiudvalgsmøde, ved LPH.

•

Menighedsrådsmødet den 9. juni rykkes til kl. 17.
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