Menighedsrådsmøde den 5. september 2018
Beslutningsprotokol
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 17. maj og 10. august 2018
3. Meddelelser fra Viggo
4. Meddelelser fra Mikkel
5. Kvartalsregnskab ved Klaus og Anne Grethe (Bilag)
6. Budget 2019 ved Klaus og Anne Grethe (Bilag)
7. Budgetsamrådsmøde. Anne Grethe og David
8. Rammeaftale med Møller Arkitekter. Anne Grethe og Viggo
9. Kirkehøjskole. Mikkel
10. Jubilæum 2019
11. Meddelelser fra:
– Kirkeværge
- Kirketjener
– Kontaktperson
– Repræsentant for sognearbejdet
– Medarbejderrepræsentant
– Aktivitetsudvalg
– Ytringer fra menigheden
12. Evt.

Til stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold, Helle Espersen, Anne Grethe Rasmussen,
Helle Vallø, David Vestergaard Eriksen, Hanne Charina Baumann, Bjørn Møller, Jens
Vindekilde og Jens Kaas.
Afbud fra: Pia Søltoft, Klaus Frederiksen og Anna Vind.
Referent: Sahra Lindeberg.
1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Formand Viggo Nørgaard Nielsen fortæller, at metroselskabet har givet besked om, at de
ikke vil tage ansvar for vandet i kælderen. Menighedsrådet afventer besked fra provstiet og
stiftet.
Der afholdes menighedsmøde den 18. november efter kirkekaffen.
Søndag den 23. september vil der efter højmessen blive holdt afskedsreception for Pia Søltoft.
4. Mikkel Wold opfordrer menighedsrådsmedlemmerne til at skrive et lille indlæg til
kirkebladet om dem selv og deres arbejde i menighedsrådet.
Veronica Hodges’ kunstværk præsenteres den 2. oktober bl.a. med kor og taler. I denne
forbindelse indledes en række foredrag under overskriften ”Verdensmålene.” Under dette
tema vil der ligeledes blive arrangeret fire koncerter.
Mikkel Wold fortæller, at han er ved at arrangere en kirkehøjskole i Vartov i uge 8 med temaet
Kristendom, økonomi og samfund. Menighedsrådet går ind med en underskudsgaranti på
15.000 kr.
Der skal igangsættes en bibelkreds i foråret.
5. Anne Grethe Rasmussen gennemgår kvartalsrapporten for menighedsrådet. Det ser pænt
ud. Indtægten for tårnturene er lidt højere end året før. Vedligeholdelsesudgifter ser også ud
til at holde sig indenfor budgettet.
Menighedsrådet godkender Kvartalsrapport 01-01-2018 til 30-06-2018.
6. Anne Grethe Rasmussen har bedt rådet om forslag til ændringer i budgettet. Der er
indkommet to forslag fra David Vestergaard Eriksen: Tilskud til rejseudgifter til Himmelske
Dage i Herning og koncert med Haderslev drengekor. Menighedsrådet tilslutter sig det første
forslag og vil støtte med op til 15.000 kr. af de frie midler samt eventuelt suppleret af midler
fra sognearbejdet.
Viggo Nørgaard Nielsen minder også om det forestående jubilæum og spørger rådet, om
midlerne som er budgetteret til kantategudstjenester kan anvendes til formålet.
Menighedsrådet siger god til forslaget.
Der skal søges provstiet om særbevilling til brandalarmer.
7. Anne Grethe Rasmussen beretter fra budgetsamrådsmødet, hvor de fik præsenteret, hvilke
projekter anlægsmidlerne skal gå til. Marmorkirken har fået bevilliget midler til
kassetteloftet/porticus samt til kuppellanternerne.

8. Der arbejdes på en rammeaftale med Møller Arkitekter, men den er endnu ikke helt på
plads.
9. Se punkt 4.
10. I forbindelse med jubilæet i 2019 skal der udgives et jubilæumsskrift. Der foreligger
allerede fire artikler, som eventuelt kunne indgå i skriftet i en redigeret form.
Det vedtages, at der skal nedsættes et redaktionsudvalg og et udvalg for det samlede
arrangement.
I Redaktionsudvalget sidder: Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold, Helle Vallø og Hanne
Charina Baumann.
I Jubilæumsarrangement-udvalget sidder: Mikkel Wold, Viggo Nørgaard Nielsen og Jens
Vindekilde.
11. Kirketjener: Alexander Hajder er på ferie.
Kontaktperson: Kirketjenerne er glade og alt går godt.
David Vestergaard Eriksen foreslår, at der bliver taget nogle nye billeder af kirken til bl.a.
Facebook.
Repræsentant for sognearbejdet: Der skal vælges ny kasserer, efter at Jørgen Skov
Østergaard er holdt op.
Medarbejderrepræsentant: Intet.
Kirkeværge: Der er mange arbejder i gang bl.a. udskiftning af hynder, nye alarmer og
gelænder i kirken.
Aktivitetsudvalget: Der skal være møde i nær fremtid.

