Menighedsrådsmøde den 25. oktober 2017
Beslutningsprotokol

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 9. august 2017
3. Valg af formand, næstformand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson
4. Meddelelser fra formanden
5. Meddelelser fra Mikkel Wold
6. Godkendelse af revisionsprotokollat (Klaus og Anne Grethe)
7. Kvartalsregnskab (Klaus og Anne Grethe)
8. Synsprotokol 2019 og økonomistyring (Anne Grethe)
9. Status for metrosagen (Viggo)
10. Status for nyt lydsystem i kirken (Per)
11. Menighedsmøde 22. november. Program? (Viggo)
12. Datoer for menighedsrådsmøder i 2018
13. Meddelelser fra:
Kirkeværge
Kirketjener
Kontaktperson
Repræsentant for sognearbejdet
Medarbejderrepræsentant
Aktivitetsudvalg
Ytringer fra menigheden
14. Evt.

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

Ad.1. Dagsordenen godkendes med tilføjelse af punkt 7A: Budget 2018.
Ad.2. Referat fra sidste møde blev godkendt.
Ad.3. Formand: Viggo Nørgaard Nielsen valgt.
Næstformand: David Vestergaard Eriksen valgt.
Kasserer: Anne Grethe Rasmussen valgt.
Kontaktperson: David Vestergaard Eriksen valgt.
Kirkeværge: Per Erik Karlsen valgt.
Ad.4. Formanden meddeler, at David Vestergaard er blevet valgt til provstiudvalget.
Kulturnatten i Marmorkirken blev en stor succes med åben kirke og gudstjeneste. Rigtig
mange mennesker deltog. Næste år bliver der igen kulturnatsarrangement i Marmorkirken.
Ad.5. Mikkel Wold fortæller, at det nye kirkeblad ligger færdigt. Omtalt heri bliver Pia Søltoft og
Mikkel Wolds nye ”aftensaloner.”
Konfirmanderne er godt i gang. De er 25 i år.
Ad.6. Klaus Frederiksen orienterer om revisionsprotokollatet og omkring bemærkningen angående
kollektregnskabet. Revisionsprotokollatet af 23.08.17. blev godkendt af menighedsrådet.
Ad.7. Klaus Frederiksen gennemgår kvartalsrapporten og redegør for underskuddet.
Der er modtaget en særlig bevilling af provstiet. Kvartalsrapporten ser således fornuftig ud.
Anne Grethe Rasmussen orienterer om vedligeholdelsesudgifter og anlægsbevillinger.
Ad.7a. Klaus Frederiksen gennemgår årsbudget 2018 for rådet.
”Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62568518, Budget 2018, Endelig budget afleveret
d. 19-10-2017 10:03” blev godkendt af menighedsrådet.
Ad.8. Synsprotokollen fremlægges af Anne Grethe Rasmussen. Fordi der ingen midler bevilliges i
år, vil næste års ønsker være stort set de samme.

De vedtagne punkter i økonomiudvalget opremses og diskuteres i rådet.
Ad.9. Stiftets advokat har fået tilsendt alle papirer vedrørende metrosagen inklusiv
metromødereferater. Der er blevet afholdt møde med advokaten og hun har bedt om tre
uger til at se yderligere på sagen. Menighedsrådet er enige i måden, hvorpå sagen er blevet
grebet an.
Ad.10. Der skal indhentes mindst tre tilbud på nyt lydsystem til kirken, men sagen har stået lidt
stille. Sagen er presserende, da det nuværende lydsystem ikke længere vil kunne repareres.
Menighedsrådet opfordrer Viggo Nørgaard Nielsen til at overtage sagen.
Ad.11. Helle Vallø vil udforme en drejebog for menighedsmødet den 22. november 19.30.
Ad.12. Datoer for menighedsrådsmøder i 2018: 24. januar, 14. marts og 17. maj.
Ad.13. Kontaktperson: Niels Almer starter som kirketjener den 1. november.
Anna kommer også tilbage 1. november.
Der vil blive afholdt MUS-samtaler i november.
2. november vil der blive holdt konstituerende møde i Provstiudvalget.
Sognearbejdet: Det kører som det plejer. Op til jul skal der gives en ekstra hånd.
På Nybodergården går det også godt.
Medarbejderrepræsentant: Klaveret på Nybodergården trænger til at blive udskiftet.
Aktivitetsudvalget: Der er møde i morgen. De fleste aktiviteter i 2018 er planlagt.
Ad.14. Helle Espersen minder om Kirkekaffe-listen. Hun vil hænge en ny liste op, hvor man kan
skrive sig på.
Viggo Nørgaard Nielsen foreslår over tid at indføre grøn kirke. Menighedsrådet stiller sig
positivt.

