Menighedsrådsmøde 17. maj 2018
Beslutningsprotokol
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 26. april 2018
Meddelelser fra Viggo
Meddelelser fra Mikkel
Kvartalsrapport v. Anne Grethe og Klaus
Budget 2019. Bilag. Anne Grethe og Klaus
Ny regnskabsinstruks. Anne Grethe og Klaus
Nyt medlem i menighedsrådet. Thormod har ønsket at udtræde. Bjørn er stedfortræder.
Status på projekter: Bænkehynder, køkkenprojekt, Hvide rundgang, Pladsen omkring kirken
efter at metroen er færdigbygget og Lydprojekt
10. Jubilæet 2019
11. Meddelelser fra:
Kirketjener
Kontaktperson
Repræsentant fra sognearbejdet
Medarbejderrepræsentant
Aktivitetsudvalget
Ytringer fra menigheden
12. Evt.

Til stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold, Helle Vallø, Anne Grethe Rasmussen, Helle
Espersen, David Vestergaard Eriksen, Jens Vindekilde, Alexander Heider, Klaus Frederiksen og
Bjørn Møller.
Afbud fra: Thormod Jørgensen, Hanne Charina Baumann, Pia Søltoft, Jens Kaas og Anna Vind.
Referent: Sahra L. Lindeberg

Ad.1. Godkendt med to tilføjelser til dagsorden: To referater skal godkendes under punkt 2, det
ene fra menighedsrådsmødet den 14. marts, det andet fra den 26. april 2018. Desuden tilføjes
kirkeværgen under meddelelser under punkt 11.

Ad.2. Begge referater blev godkendt.
Ad.3. Formand Viggo Nørgaard Nielsen begynder med at fastlægge datoerne for de kommende
menighedsrådsmøder: Fredag den 10. august kl. 15, onsdag den 5. september og torsdag den 8.
november.
Der vil blive afholdt menighedsmøde søndag den 18. november efter kirkekaffen.
Mikkel Wolds honorar for at være daglig leder er ved at komme i orden.
Ad.4. Mikkel Wold lægger i øjeblikket sidste hånd på næste kirkeblad og opfordrer i denne
forbindelse menighedsrådets medlemmer til at sende ham et par linjer om sig selv og sit arbejde i
menighedsrådet.
Mikkel Wold fortæller, at vi har fået ny trykker til kirkebladet, da han ikke længere var tilfredse
med den gamle ordning.
Der vil blive indkøbt nye ”filmhøjtalere”, da de gamle var i stykker.
Pia Søltoft og Mikkel Wold har indbudt konfirmanderne til ”efterkonfirmationsaften” om de syv
dødssynder.
Ad.5. Der forligger endnu ikke en ny kvartalsrapport pga. fejl på det nye lønsystem.
Menighedsrådet siger god for, at der i stedet fremlægges et halvårsregnskab ved næste
menighedsrådsmøde.
Kasserer Anne Grethe Rasmussen orienterer rådet om det foreløbige regnskab.
Ad.6. Klaus Frederiksen fortæller rådet om fremgangsmåden for budgetlægningen af det
foreløbige Årsregnskab 2019.
Anne Grethe Rasmussen foreslår, at man i rådet drøfter, om man ønsker kantategudstjenester i
2019. I menighedsrådet bliver man enige om at sætte det på dagsordenen ved næste
menighedsrådsmøde samt andre ønsker til ændring af budgettet. Disse ønsker opfordres
menighedsrådsmedlemmerne til at sende til Anne Grethe Rasmussen senest 14 dage før mødet.
”Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62568518, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 0705-2018 12:36” blev godkendt af menighedsrådet.
Det endelige budget vil blive fastlagt ved rådsmødet den 5. september 2018.
Ad.7. Anne Grethe Rasmussen orienterer om den nye regnskabsinstruks. Den ny regnskabsinstruks
blev godkendt af menighedsrådet.
Ad.8. Thormod Jørgensen ønsker at udtræde af rådet. Menighedsrådet siger god for det. Bjørn
Møller træder ind i hans sted. Jens Vindekilde er den næste stedfortræder i rækken.
Ad.9. Viggo Nørgaard Nielsen forhører rådet om status på de igangværende projekter. Jens
Vindekilde fortæller, at der både arbejdes på køkkenprojektet og på at finde stof til
bænkehynderne. David Vestergaard Eriksen beretter fra møde om pladsen omkring kirken. Viggo
Nørgaard Nielsen oplæser Provstiudvalgets svar på vores ansøgning om hjælp til det nye lydanlæg.
Viggo Nørgaard Nielsen forbereder invitation til provstiudvalget til uddybning af sagen ved rådet
og Gade.
Ad.10. Menighedsrådet er enige om, at 125 års-jubilæet for Marmorkirken bør fejres. Det bliver
søndag den 19. august.
Ad.11. Kirketjener Alexander Heider gør opmærksom på, at der er turister, som har været udsat
for tyveri i kirken.
Kontaktpersonen vil rundsende skrivelse angående ansættelse af HR-medarbejder.
Repræsentant for sognearbejdet Helle Espersen fortæller, at Nybodergården har fejret 40-års
jubilæum.

Afsluttende meddeler Viggo Nørgaard Nielsen, at Jes Fabricius Møller holder sangaften den 1.
november.

