Menighedsrådsmøde i Kastelskirken 31. august 2022 kl. 1800
Tilstede: Bo Heide-Ottosen (BHO), Lars Poulsen-Hansen (LPH), Else Hviid (EH), Elsebeth
Kershøj Nikolajsen (EKN), Rovig Mastrup (RM), Lars Bo Lindblad (LBL), Birgitte W.
Schmidt (BS), Maria Mejnertsen (MM), Susanne Adair (SA), referent og
medarbejderrepræsentant Kim Frisenette
Fraværende: Thomas Hansen Beck, Mia Emborg Ølgaard, Nikoline Halling-Overgaard
(orlov)
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes med ændring vedr. valg af kasserer til Arven og
Menighedsplajen.
Orientering fra Formanden
•

Høringssvar til ændring af Lovbekendtgørelse nr. 771 (Bilag 1)
BHO orienterer om Kastels råds høringssvar.

Orientering fra Kontaktperson
•

Orientering om diverse personaleforhold
-Kirketjenerfratrædelsesaftale fremlægges.
-Kirketjenerstillingsannonce er aktiv og der er deadline 11/9. Der forventes at
være samtaler med 3-5 stk. omkring 22/9.
-Sangerne Erlend og Christina er stoppet i koret. En ny sopran er ansat.
-EKN har været til ERFA-møde for kontaktpersoner.
-EKN foreslår at vi fremover bruger rådets fortrolige arkiv på DAP’en til at
lægge alle vores dokumenter i. Det undersøges om alle i rådet har ret til at
læse dokumenter i det fortrolige arkiv.
-Fremover lægges alle godkendte dagsordner og referater op i rådets arkiv på
DAP’en.
-EKN fremlægger på næste møde et udkast til vedtægt for kontaktpersonen
ved Kastelskirken.

Orientering om Økonomi fra Kasserer
• Der har været Budgetsamråd 25/8, hvor vi fik de 200.000, vi havde forventet,
til Budget 2023. Derudover fik vi ikke mere.
• KF orienterer om ProvstiSkyen.
Orientering fra Præsterne
•
•
•

EH har praktikant, Eva Smedegaard, som skal prædike i alt 4 gange.
Katja har mange hold med børn, og det går rigtigt godt.
EH og Katja arbejder på at få lavet en stor fortællebog til brug ved
børnegudstjenester og Musikalsk Legestue m.m. Der vil blive søgt
fondsmidler til projektet.

•
•
•
•
•

Eksistenssamtaler starter op igen.
EH orienterer om aftensgudstjenester.
EH orienterer om vores lydside (podcasts) på hjemmesiden.
Der er 9 konfirmander på det kommende hold.
Kollektlisten. EH og THB foreslår at samle ind til Menighedsplejen resten af
året. Dette tages til efterretning.

Budget proces for 2023 (MM)
• MM orienterer om rådets årshjul for 2023.
• Extraordinært rådsmøde d. 2/10 flyttes til 9/10.
Beslutningspunkter:
•
•
•
•
•
•
•

Godkendelse af Økonomirapport for 2. Kvartal 2022 (Bilag 2,3)
Der er overskud på 28.000 og alt ser fint ud. Kvartalsrapport for 2. kvt.
Godkendes og underskrives af kasserer og formand.
Godkendelse til indkøb af IT-hjælpemidler (Bilag 4)
Det godkendes at der kan indkøbes notebooks til organist og
musikmedarbejder for max. 20.000 pr maskine, gerne mindre.
Nedsættelse af ansættelsesudvalg (Bilag 5)
Elsebeth, Birgitte, Else og Kim indgår i udvalget.
Ansættelseskontrakt for kirketjener (Bilag 6)
Den fremlagte ansættelseskontrakt godkendes.
Ansættelseskontrakt for kirkesangere (Bilag 7)
De nye ansættelseskontrakter godkendes.
Engangsvederlag (Bilag 8)
Indstilling om engangsvederlag til kirketjenervikaren godkendes.
Valg af kasserer til forvaltning af Arven/Menighedsplejen
Susanne Adair vælges som kasserer for Arven og Menighedsplejen.

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.
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).
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 om programmet for resten af året, i relation til koncerter og
foredrag.

•

Kulturnat. Der skal bruges frivillige fra rådet.

•

Lørdagsforedragene. Der skal være to kirketjenere eller en frivillig
sammen med en kirketjener.

•

Eksistenssamtaler fra 22/9, hvor Mia Rahr Jacobsen holder oplæg.

•

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.
• Ingen nye meddelelser

•

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.
Der er lavet turistguide og nye plakater er på trapperne. Begge dele
fremvises.

•

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.
LBL og Kim har haft møde med Marie Surlykke, leder af
Etablissementsservice, om det fremtidige samarbejde i relation til
kirkebygning og kontorer.
Der skal være kirkesyn formentlig 26/9 og syn på præsteboligen i
Kristianiagade er udført i juni.
Indretning af rådslokalet afventer.
Kirkebøssen skal til reparation hos en gørtler.

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.

Øvrigt (Provstiudvalgsmødet / Lars Poulsen-Hansen)
Næste ordinære rådsmøde er d. 10/11. Extraordinært møde søn. 9/10 efter
højmessen.
EH takker for opmærksomheden ifm. sin mors dødsfald/begravelse.

