Menighedsrådsmøde i Kastelskirken 9. juni 2022 kl. 1700 (Bemærk start tidspunkt!)
Tilstede: Bo Heide-Ottosen (BHO), Lars Poulsen-Hansen (LPH), 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), regnskabsfører
Klaus Frederiksen, referent og medarbejderrepræsentant Kim Frisenette
Fraværende: Else Hviid, Mia Emborg Ølgaard, Nikoline Halling-Overgaard (orlov)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.
Alle, inkl. stedfortrædere, har fået indkaldelsen til mødet i dag.
2. Orientering fra Formanden
Tak til BS for en fantastisk sommermiddag.
3. Orientering fra Kontaktperson
Mødet lukkes.
4. Orientering om Økonomi fra Kasserer
Klaus Frederiksen: Rådsmøder skal altid ligge senest 2 måneder efter et kvartals
udløb, således at rådet kan godkende sidste kvartals kvartalsrapport efter reglerne.
5. Godkendelse af foreløbigt Budget 2023 (Bilag 1) (KF)
Klaus Frederiksen: Endelig udmelding for budget 2023 ligger på et budgetsamråd
30/8, hvorefter budgettet kan rettes til igen. Det endelige budget skal være godkendt
på et rådsmøde i god tid inden 15/11, hvor det skal være uploadet i økonomiportalen.
Revisionsprotokollat 2021 skal godkendes mellem 15/9 og 15/10.
Den foreløbige udmelding for 2023 lyder på tallene for budget 2022 + 200.000. Det
budgetterede underskud er på 119.000. Dette er dog ikke umiddelbart noget stort
problem, i det de frie midler udgør 834.406.
Det foreløbige Budget 2023 afleveret d. 01-06-2022 15:07, godkendes af de
fremmødte rådsmedlemmer.
6. Gennemgang af delposter i Budget 2023 mhp. fordeling af posterne efter
behandling i de respektive udvalg på næste MR møde (MM)
MM gennemgår den omdelte skrivelse over delposter i budget 2023.
Skrivelsen kan bruges af de forskellige udvalg, som et arbejdsredskab til at planlægge
budgetønsker inden næste rådsmøde.
7. Orientering fra Præsterne
a. Ingen meddelelser.
8. Beslutningspunkter:

a. Indstilling fra Johan S. Jensen og Katja G. Larsen (Bilag 2)
-Ønske om anskaffelse af nyt elklaver. Indstillingen godkendes op til max.
20.000
b. Indstilling fra Bygnings- og inventarudvalget (Bilag 3)
-Indkøb af Montana reolsystem til konfirmandlokalet under den nye
multimedieskærm. Indstillingen godkendes for max. 30.000, og rådet
foreslår udvalget at tænke hele rummet med i en helhedsløsning.
9. Pause
10. Orientering fra udvalgene:
11. Menighedspleje-udvalget (v. Birgitte Wilson Schmidt)
a. Ansvarsområde: Jfr. ”Vedtægter for Kastels Sogns Menighedspleje”:
b. Formål: At yde økonomisk støtte til enkeltpersoner i akut nød. Uddele
julehjælp
c. Udvalget består af: Birgitte Wilson Schmidt, Susanne Adair, Else Hviid,
Elsebeth Kershøj Nikolajsen.
-Der har været en enkelt forespørgsel på en økonomisk håndsregning.
-Der står ca. 2000,- på Menighedsplejens konto pt.
12. Udvalget vedr. ’Arven’ (v. Lars Poulsen-Hansen)
a. Ansvarsområde: Jfr. ”Vedtægter for Arven efter Kurt Hartvig Bregenhøj”
b. Formål: At betale for udsmykning mv. af kirken.
c. Udvalget består af: Lars Poulsen-Hansen, Thomas Hansen Beck, Susanne
Adair, Elsebeth Kershøj Nikolajsen, Vibeke Black (kasserer).
-Ingen meddelelser.

13. Musik- & aktivitetsudvalget (v. Birgitte Wilson Schmidt)
a. Ansvarsområde: Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af musikalske
aktiviteter, herunder vokalensemble, amatørkor, musikgudstjenester,
kirkekoncerter samt tilrettelæggelse og gennemførelse af sognedage, foredrag,
sogneudflugter, julearrangement og kulturnatten.
b. 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
-Udvalget har diskuteret muligheden for at skrinlægge vores Lørdagsforedrag
og i stedet gå med i samarbejdet om Kirkehøjskolen i Garnisonskirken.
En evt. indstilling fra udvalget kommer på næste rådsmøde.

14. Familieudvalget (v. Mia Emborg Øllgaard)

a. 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.
b. Udvalget består af: Mia Emborg Øllgaard (forkvinde), Maria Mejnertsen,
Nikoline Halling-Overgaard.
-Ingen meddelelser.
15. Informationsudvalget (v. Maria Mejnertsen)
a. Ansvarsområde: Information og kommunikation om Kastelskirken og sognets
kirkeliv, herunder hjemmeside, kirkefoldere, Facebook, plakater, opslag, og
presse. Digital udvikling.
b. Udvalget består af: Maria Mejnertsen, Lars Poulsen-Hansen, Else Hviid.
Tilknyttet udvalget: Kim Frisenette.
-Tirsdag d. 14/6 afholdes der kommunikationsstrategimøde.
16. Bygnings- og Inventarudvalget (v. Lars Bo Lindblad)
a. 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.
b. Udvalget består af: Lars Bo Lindblad, Thomas Hansen Beck, Lars PoulsenHansen, Mia Emborg-Øllgaard. Tilknyttet udvalget: Kirketjener Vibeke.
-Vi har modtaget en mobil hjertestarter, som skal opsættes et endnu ikke
defineret sted. Udvalget tager stilling til det.
-Den ene indsamlingsbøsse i våbenhuset er blevet beskadiget, og er derfor
foreløbigt nedtaget.

17. Økonomiudvalget (v. Rovig Mastrup)
a. 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.
b. 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.

c. Udvalget består af: Rovig Mastrup, Bo Heide-Ottosen, Maria Mejnertsen.
Tilknyttet udvalget: forretningsfører Klaus Frederiksen.
-Ingen meddelelser.
18. Øvrigt (Provstiudvalgsmødet / Lars Poulsen-Hansen)
-Der afholdes ekstraordinært menighedsrådsmøde i forlængelse af højmessen
søndag d. 2/10 kl. 11:30.

