Frederiks Sogn
Menighedsrådsmøde den 18. november 2015
Beslutningsprotokol
Dagsorden
1. Vedtagelse af dagsorden
2. Godkendelse af protokollen fra sidste ordinære møde i menighedsrådet (den 26.
august 2015)
3. Valg til følgende poster, gældende for det kommende kirkeår:
a – formand (hemmelig afstemning)
b – næstformand (hemmelig afstemning)
c – kirkeværge
d – kasserer
e – kontaktperson
f – bygningskyndig
g – underskriftsberettiget (sammen med formanden, jf. MRL § 10, stk. 9)
4. Gennemgang af kvartalsrapport vedrørende 3. kvartal 2015 samt budget, v/Helle Vallø
og Klaus Frederiksen
5. Status vedrørende renovering af zinkvaserne med særlig fokus på finansieringen,
v/Helle Vallø
6. Nedsættelse af et ansættelsesudvalg med henblik på genbesættelse af den ledige
stilling som kirketjener, v/Svend Udengaard
7. Kollektprioritering – en gennemgang af de aktuelle modtagere af kollekten, samt
drøftelse af mulige justeringer, v/Mikkel Wold og Anne Grethe Rasmussen
8. Status for projektet ”Belysning af kirkekuppelen, v/Per Erik Karlsen
9. Ytringer fra menigheden, v/Samtlige medlemmer af menighedsrådet
10. Meddelelser fra
a – formanden

b – sognepræsterne, og herunder eventuelt om sognearbejdet
c - en repræsentant for sognearbejdet
d – kirkeværgen
e – kontaktpersonen og daglig leder
f – kassereren
g – medarbejderrepræsentanten
h - en repræsentant for aktivitetsudvalget
11. Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende kirkeår
12. Eventuelt
13. Oplæsning og underskrivning af protokollen

Til stede: Svend Udengaard, Helle Vallø, Per Erik Karlsen, Bjørn Møller, Viggo Nørgaard
Nielsen, Anne Grethe Rasmussen, Mikkel Wold, Helle Espersen, Klaus Frederiksen, Alexander
Hajdar.
Afbud fra: Jens Kaas.
Referent: Sahra Lindeberg.
1. Godkendt med tilføjelse: 4a. Endelig godkendelse af budget 2016 samt rejseberetning fra
London v/Helle Vallø (Udskudt)
2. Godkendt.
3.a Valg af Formand: Svend Udengaard valgt enstemmigt til Formand.
3.b Valg af Næstformand: Bjørn Møller valgt enstemmigt til Næstformand.
3.c Valg af Kirkeværge: Per Erik Karlsen.
3.d Valg af Kasserer: Helle Vallø.
3.e Valg af Kontaktperson: Viggo Nørgaard Nielsen.
3.f Valg af Bygningskyndig: Erik Møllers Tegnestue.
3.g Valg af Underskriftberettiget: Per Erik Karlsen.
4a. ”Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62568518, Budget 2016, endelig budget afleveret
d. 30-10-2015 11:55” blev godkendt.

4. Klaus Frederiksen gennemgår kvartalsrapporten vedrørende 3. kvartal 2015 og den
godkendes af menighedsrådet.
5. Helle Vallø orienterer rådet om status på projektet vedrørende renovering af zinkvaserne.
Punktet vil blive genoptaget på næste møde.
6. Ansættelsesudvalg med henblik på ansættelse af halvtidskirketjener nedsættes med Per
Erik Karlsen som formand, Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold og Jens Kaas.
7. Anne Grethe Rasmussen gennemgår nye retningslinjer for forslag til kollektlisten. Der blev
foretaget en omprioritering af listen. Der vil blive samlet ind til diakonalt arbejde i
adventstiden. Indsamlingsresultatet vil fremoverfremgå af kirkebladet.
8. Per Erik Karlsen gør status for projektet ”Belysning af kirkekuppelen” og herunder for,
hvad en grundig projektbeskrivelse evt. vil koste at få udført. Menighedsrådet tilkendegiver
ønske om, at der arbejdes videre på projektet, hvor alene kirkekuppelen oplyses diskret.
9. Ytringer fra menigheden fremlægges.
10a. Lene Suh Nicolaisen er blevet ansat i en 25% stilling ved Lars Bruuns fravær, i først
omgang til 1. februar.
Rådet godkender, at Morten Hansen, korsanger genansættes (ikke fastansættelse).
Formanden fremlægger ansøgning om arbejde som kirketjener i Marmorkirken for rådet.
Det besluttes, at det skal tages op på næste møde, hvorvidt det skal være en repræsentant for
menighedsrådet, som skal deltage i ejerforeningsmøderne for præsteboligen.
10b. Mikkel Wold spørger menighedsrådet, om man i en prøveperiode skal forbyde
fotografering under de kirkelige handlinger. Menighedsrådet samtykker.
Mikkel Wold fortæller, hvordan han i fællesskab med Kathrine Lilleør, Emma og Anna har
sonderet grundlaget for Minikonfirmandundervisning på de nærmeste skoler.
Der er 34 konfirmander i år.
Vi får igen i år en julesalmesangaften den 21. december. Som sidste år bliver det Mikkel Wold,
Michael Hemmingsen og Jens Kaas, som står for arrangementet.
10c. Helle Espersen fortæller, at der er blevet ansat en ny forstander på Nybodergården.
10d. Per Erik Karlsen orienterer om status for Metro-projektet.
Der er påbegyndt reparation af fletstolene.
Porticus er råddent og vi ansøger om 5 % midler til istandsættelsen.
Der har været vand på gulvet i kirken. Det undersøges, hvor vandet kommer fra.
10e. Der er blevet ansat en ny kirketjenervikar.
10f. Intet at bemærke.
10g. Ikke til stede.

10h. Der vil snart blive afholdt møde i aktivitetsudvalget. Forårsprogrammet blev opridset for
rådet.
11. Næste års mødedatoer blev fastlagt til: 8. marts, 8. juni, 7. september og 23. november.

