Menighedsrådsmøde den 23. november 2016
Beslutningsprotokol

Dagsorden
1. Vedtagelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra menighedsmødet den 7. sep. 2016
3. Konstituerende valg til følgende poster, gældende for det kommende kirkeår:
a – formand (hemmelig afstemning)
b – næstformand (hemmelig afstemning)
c – kasserer
d – kirkeværge
e – kontaktperson
f – bygningsagkyndig
g – underskriftsberettiget (sammen med formanden, jf. MRL § 10, stk. 9)
h – forretningsudvalg
i - aktivitetsudvalg
j – byggeudvalg
k - sognearbejde
4. Meddelelser fra Viggo og Mikkel herunder forslag fra Viggo til menighedsrådsmøder i
2017 således: onsdag den 18. januar, onsdag den 22. marts, onsdag den 31. maj,
onsdag den 2. august, onsdag den 25. oktober. Alle 5 dage kl. 18.30. Evt.
menighedsmøde onsdag den 25. oktober.
5. Opfølgning på budget og regnskab (Helle V. og Klau)
6. Fundraising (Viggo)
7. Forslag om salg af ”diverse merchandise” fra Marmorkirken (Alexander og Mikkel)
8. Meddelelser fra:

a – kirkeværgen
b – kontaktpersonen
c – En repræsentant for sognearbejdet
d – medarbejderrepræsentanten
f - En repræsentant for aktivitetsudvalget
g – Ytringer fra menigheden
9. Eventuelt
10. Personsag. (Til stede under punktet er faste medlemmer af menighedsrådet og
præster)

Til stede: Helle Vallø, Per Erik Karlsen, Bjørn Møller, Viggo Nørgaard Nielsen, Anne Grethe
Rasmussen, Jens Kaas, Mikkel Wold, Helle Espersen, Klaus Frederiksen, David Vestergaard
Eriksen, Thormod Jørgensen og Jens Vindekilde.
Afbud fra: Hanne Charina Baumann.
Referent: Sahra Lindeberg.
1. Godkendt med tilføjelse: 5a. Godkendelse af endelig budget 2017.
2. Godkendt.
3.a Valg af Formand: Viggo Nørgaard Nielsen valgt med 6 stemmer til Formand.
3.b Valg af Næstformand: David Vestergaard Eriksen valgt med 7 stemmer til Næstformand.
3.c Valg af Kasserer: Anne Grethe Rasmussen.
3.d Valg af Kirkeværge: Per Erik Karlsen.
3.e Valg af Kontaktperson: David Vestergaard Eriksen.
3.f Valg af Bygningssagkyndig: Tine Neble.
3.g Valg af Underskriftberettiget: Per Erik Karlsen.
3. Valg af formand for valgudvalget: Helle Vallø
3.h. Valg til forretningsudvalg: Viggo Nørgaard Nielsen, David Vestergaard Eriksen og Mikkel
Wold.

3.j. Valg til byggeudvalg: Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold, Per Erik Karlsen, arkitekt og
kirketjener (Alexander). Der kan herudover indkaldes andre medlemmer, hvis dagsordenen
kræver det.
3.i. Valg til aktivitetsudvalget: Mikkel Wold er tovholder for udvalget og indkalder til
møderne: Jens Kaas, Pia Søltoft, Bjørn Møller, Lone Duck, Helle Espersen, Helle Vallø, Jens
Vindekilde, David Vestergaard Eriksen og Per Erik Karlsen.
3.k. Valg til sognearbejdet: Helle Espersen, Thormod Jørgensen og Mikkel Wold.
4. Mødedatoer for næste periode fastsættes: Onsdag den 18. januar, onsdag den 22. marts,
onsdag den 17. maj, onsdag den 9. august, onsdag den 25. oktober. Alle dage starter mødet kl.
18 med spisning først. Menighedsmøde afholdes onsdag den 15. nov. kl. 19.30.
Formanden gør rådet opmærksom på møde i provstiudvalget onsdag den 18. januar kl. 17.
Mikkel Wold fortæller, at han og Pia Søltoft er kommet godt i gang med det nye
konfirmandhold.
Alexander Hajder og Anne-Marie Volt er sygemeldt i øjeblikket og vi er derfor glade for at
have gode medhjælpere.
Mikkel Wold har orlov i marts, april og maj og i februar afholder han restferie.
Mikkel Wold har henvendt sig til kommunen og borgmesteren for at få begrænset muligheden
for at opstille pølsevogne og pandekageboder lige uden for kirken. Vi er blevet tildelt to
handikappladser.
5. Kvartalsrapporten viser et underskud. Der er imidlertid overskud under de frie midler.
Overskridelsen skyldes store vedligeholdelsesudgifter. I det store hele har vi en udmærket
økonomi.
Kvartalsrapporten (01-01-2016 til 30-09 -2016) godkendes af menighedsrådet.
5a. ”Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62568518, Budget 2017, endelig budget afleveret
d. 28-09-2016 11:02” blev godkendt af menighedsrådet.
6. Viggo Nørgaard Nielsen foreslår rådet, at der søges midler til større projekter, som der ikke
er penge til f.eks. lydanlægget i kirken og lys på kuplen. Viggo vil gerne arbejde på sagen
sammen med et par andre rådsmedlemmer: David Vestergaard Eriksen og Pia Søltoft melder
sig.
7. Mikkel Wold foreslår, at vi undersøger muligheden af at sælge ”souvenirs” inden for
indgangen til kirken. Menighedsrådet stiller sig positivt. Der vil blive arbejdet videre på sagen.
8. Kirkeværgen orienterer rådet om pågående og forestående projekter i kirken: Der arbejdes
på en opgradering af kirkens lydsystem. Hynderne på bænkene i kirken trænger til
udskiftning, men det er kostbart. Porticus skal restaureres, men det vil koste op mod en
million kroner. Forsatsvinduer i præsteværelset, kirketjenerkontoret og i kopirummet er også
et ønske. Rundgangen bør kalkes p.g.a. fugtpletter. Det nye alarmsystem bliver billigere end
forventet. Vi har desværre fortsat vandproblemer i kælderen.
Kontaktpersonen fortæller, at vi har fået arbejdspladsvurderingen tilbage. Det bemærkes, at
der er fugtlugt i kælderen.

Sognearbejdet: Intet.
Medarbejderrepræsentanten meddeler rådet om, at tre kormedarbejdere desværre har måtte
holde op. Der er fundet en tenor-afløser. Der er ved at blive udfærdiget et ansættelsesbevis,
som vil ligge klar ved næste møde.
Aktivitetsudvalget: 3 foredrag er planlagt: Foredrag ved Gorm Greisen, professor i medicin og
formand for etisk råd. Martin Schwarts Lausten starter foredragene om reformationen i
Danmark og om Luther. Eberhard Habsmaier taler om det bedste og det værste ved
reformationen.
Ytringer fra menigheden: Flere fra menigheden har ytret sig om valget til menighedsrådet.

