Menighedsrådsmøde onsdag den 17. maj 2017 kl. 19.
Beslutningsprotokol
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 29. marts 2017
Budget 2018. Anne Grethe og Klaus(bilag)
Kvartalsrapport 31, marts 2017. Anne Grethe og Klaus (bilag)
Meddelelser fra Viggo
Meddelelser fra Pia og Anna.
Nyt fra distriktsforeningen. Helle Vallø.
Status vedrørende fondsansøgning. David.
Meddelelser fra:
Kirkeværge
Kirketjener
Kontaktperson
Repræsentanter for sognearbejdet
Medarbejderrepræsentant
Aktivitetsudvalg
Ytringer fra menigheden
10. Evt.
Til Stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Helle Vallø, Bjørn Møller, Anne Grethe Rasmussen, Pia
Søltoft, Jens Vindekilde, Helle Espersen, Hanne Baumann og Klaus Frederiksen, Aleksandar
Hajdar.
Afbud: Mikkel Wold, Anna Vind, Per Erik Karlsen, David V. Eriksen, Jens Kaas, Sahra Lindeberg,
Thormod Jørgensen
Referent: Jens Vindekilde

Ad 1): Godkendt
Ad 2): Referat godkendtes. Fremover skal referatet afsluttes med næste mødedato.
Ad 3): Budget forslag udsendt 11.maj. Klaus og Anne Grethe gennemgik forslaget. Et lille
underskud dækkes foreløbig af kirkens frie midler ved fremsendelsen. Den endelige budgetlægning
vil forhåbentlig fjerne underskuddet. Klaus meddelte, at overenskomstmæssige lønstigninger er
medtaget i budget 2018. Følgende områder undersøges med henblik på besparelser:
- kirkebladet Mikkel og Viggo.
- Vikarkonto ved David og Anne Grethe

- IT og Telefon ved Helle V.
- Julefrokost ved Helle E.
Foreløbigt budget 2018 dateret 11.maj 2017, kl. 12.28 blev vedtaget.
Ad 4) Kvartalsrapporten fremlagdes af Klaus og Anne Grethe og skulle ikke give bekymring resten
af 2017. Kantategudstjenester er ikke på dagsorden i 2017 og giver dermed efter aftale med Jens
Kaas en besparelse for 2017. Der er sket en prioritering i vedligeholdelsesarbejdet, således er
enkelte områder er udskudt til 2018. Kvartalsrapporten blev godkendt.
Ad 5) En betænkning om valg og nye valgmetoder til menighedsråd er sendt i høring. Helle V. har
fået et eksemplar til bedømmelse, det andet forbliver i kirken. Efter alt at dømme betyder
sammenfald med kommunalvalg. Det nuværende menighedsråd kan derfor muligvis se frem til en
femårig embedsperiode.
Byggeudvalget arbejder med vandproblemerne i kælderen – omkostning omkring ½ million. Stiftets
jurister inddrages i forbindelse med Metroselskabets betaling af skaderne.
Viggo fremhævede Pias foredrag 4.maj med 110 tilhørere.
TV2’s benyttelse af kirken til julekalenderoptagelse blev ”overvåget” af Viggo og Pia.
Menighedsrådet besluttede som følge af redegørelsen ikke at stille kirken til rådighed for yderligere
optagelser.
Ad 6) Pia gjorde kort rede for ”Cherish” projektet – installationskunst med aftenarrangementer.
Projektet afhænger af støtte til de to kunstnere. Projektet er planlagt til forår 2018. Menighedsrådet
sikrede sig, at kirken ikke kunne gøres økonomisk ansvarlig i nogen dele af projektet og gav derfor
udtryk for positiv indstilling til projektet
Ad 7) Valg i næstkommende weekend til landsbestyrelsen. København stiller med 3 kandidater.
Helle V. deltager som delegeret.
Ad 8) Viggo meddelte, at man var ved at undersøge priser på belysning af kuplen og de juridiske
aspekter i forbindelse med placering af lyset. Belysning og istandsættelse af lanterne kan ifølge
Viggo nemt snige sig op på o. 10 mill. Kroner.
Ad 9) Aktivitetsudvalget afholder møde vedrørende 2018 i juni måned ved Mikkels tilbagekomst
fra orlov.
De øvrige områder var der ingen meddelelser fra grundet de mange afbud.
Ad 10) Ansættelsesbeviser for koret er færdige og tilstillet Jens Kaas til underskrift. Evaluering af
processen vil finde sted i 2019. Helle V. havde været på Vestbredden og efterlyste initiativer til
støtte for de få kristne, der er tilbage.

Næste menighedsrådsmøde er onsdag den 9. august 2017.

