Menighedsrådsmøde den 14. marts 2018
Beslutningsprotokol

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 24. januar 2018
3. Meddelelser fra Viggo
4. Meddelelser fra Mikkel
5. Årsregnskab 2017. Bilag 1 og 2. Anne Grethe og Klaus
6. Vedligeholdelseskonto og inventarkonto. Bilag 3 og 4. Anne Grethe
7. Nyt køkken. Viggo
8. Status metrosagen. Viggo
9. Lokalplan vedr. pladsen ved Marmorkirken. Mikkel
10. Status lydsagen. Bilag 5, 6 og 7
11. Meddelelser fra:
Kirketjener
Kontaktperson
Repræsentant for sognearbejdet
Medarbejder repræsentant
Aktivitetsudvalg
Ytringer fra menigheden
12. Evt.

Til stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold, Helle Vallø, Anne Grethe
Rasmussen, Helle Espersen, David Vestergaard Eriksen, Jens Vindekilde, Hanne
Charina Baumann, Alexander Heider og Klaus Frederiksen

Afbud fra: Pia Søltoft, Bjørn Møller, Anna Vind, Jens Kaas og Thormod Jørgensen
Referent: Sahra L. Lindeberg

Ad. 1. Tilføjelse under meddelelser punkt 11: Kirkeværge. Ellers godkendt.
Ad. 2. Godkendt.
Ad. 3. Formand Viggo Nørgaard Nielsen minder rådet om, at vi til næste år har to
jubilæer: Mikkel Wold har 25 års jubilæum og Marmorkirken har 125 års jubilæum.
Han foreslår, at der bliver nedsat et festudvalg på menighedsrådsmødet den 17. maj
og at der skrives et festskrift om ”Det daglige brød” – om alt det, som foregår i
Marmorkirken. Med andre ord skal emnet være den åndelige side af Marmorkirken
og ikke bygningen.
Viggo meddeler, at Mikkel Wold har ret til funktionsløn som daglig leder.
Ad. 4. Mikkel Wold kommer netop fra en konference i Rom om Human Trafficking.
Han fortæller, at han her har taget kontakt til nogle meget inspirerende
foredragsholdere.
Den 16. maj kommer Asger Baunsbak- Jensen og holder foredrag.
Ad. 5. Kasserer Anne Grethe Rasmussen gennemgår årsregnskabet for 2017 for
rådet.
”Frederiks Sogn Menighedsråd, CVR-nr. 62568518, Regnskab 2017, afleveret d. 0503-2018 14:04” blev godkendt af menighedsrådet.
Ad. 6. Anne Grethe orienterer rådet om vedligeholdelsesudgifterne i 2017.
Herefter gennemgås inventarønsker og vedligeholdelsesplan for 2018.
Anne Grethe beder om menighedsrådets godkendelse til at sætte de mest
presserende arbejder i gang. Menighedsrådet godkender.
Ad. 7. Viggo foreslår, at der bruges af de frie midler til hjælp til at finansiere et nyt
køkken. Det nuværende køkken er meget nedslidt og derfor svært at gøre rent.
Sagen gives videre til byggeudvalget, som herefter skal indstille til menighedsrådet.
Der stemmes om sagen og der er 8 stemmer for og en imod.

Ad. 8. Viggo fortæller, at vi nu har modtaget svar fra Københavns Stift angående
metrosagen.
Ad. 9. Mikkel Wold orienterer rådet om tiltag i forhold til lokalplanen for pladsen
omkring kirken.
Ad. 10. Viggo gennemgår planen for implementeringen af nyt lydsystem i kirken. Der
vil blive afholdt ekstraordinært menighedsrådsmøde alene om dette punkt den 5.
april kl. 17.30.
Ad. 11.
Kirketjener Alexander Hajder fortæller, at det går rigtig godt.
Kontaktperson: Der er afholdt MUS-samtaler med kirketjenere og organist og det
mærkes, at det går rigtig godt.
David Vestergaard Eriksen understreger, at ferie skal afholdes og ikke udbetales med
mindre ekstraordinære forhold, gør sig gældende.
Repræsentant for sognearbejdet: Mikkel gennemgår regnskabet for sognearbejdet
for rådet. Jørgen Skov Østergaard fratræder sin post som kasserer.
Aktivitetsudvalget: Det fastslås, at aktivitetsudvalget kan disponere over midlerne
på foredragskontoen 3710.
Kirkeværge: Jens Vindekilde har kontaktet Jaksland angående hynderne.
Der er desuden planlagt en større oprydning på pulpiturerne.
Jens er trådt ind i byggeudvalget.
Ad. 12. Viggo spørger, hvorfor vi ikke har en flagstang ved Marmorkirken.

