Menighedsrådsmøde den 8. marts 2016
Beslutningsprotokol
Dagsorden
1. Vedtagelse af dagsorden
2. Godkendelse af protokollen fra sidste ordinære møde i menighedsråde
3. En præsentation af Lene Suh Nicolaisen med fokus på hendes hidtidige virkefelt,
v/Lene Suh Nicolaisen
4. Status vedrørende stillingen som 25% præst ved Marmorkirken, v/Svend Udengaard
5. Status fra ansættelsesudvalget - den vakante 50% stilling som kirketjener, v/Per Erik
Karlsen
6. En gennemgang af årsregnskabet, v/Helle Vallø og/eller Klaus Frederiksen
7. Status vedrørende projektet ”Belysning af kirkekuppel”, v/Per Erik Karlsen
8. Status vedrørende projektet ”Bedre lyd i Marmorkirken”, v/Per Erik Karlsen
9. Status vedrørende ”Himmelske dage”, v/Mikkel Wold
10. Det kommende valg til menighedsrådet – en indledende drøftelse omkring en
drejebog, v/Svend Udengaard
11. En rejseberetning, v/Helle Vallø
12. Ytringer fra menigheden, v/samtlige medlemmer af menighedsrådet
13. Er lønniveauet for vore kirketjenere rimeligt? v/Svend Udengaard
14. Bør Marmorkirkens låsesystem opdateres? (En indledende drøftelse),
v/Svend Udengaard
15. Meddelelser fra:
a – Formanden
b – Sognepræsten
c – En repræsentant for sognearbejdet
d – Kirkeværgen

e – Kontaktperson og daglig personaleleder
f – Kassereren
g – Medarbejder repræsentanten
h - Aktivitetsudvalget
16. Evt.
17. Oplæsning og underskrivelse af protokollen
Til stede: Svend Udengaard, Helle Vallø, Helle Espersen, Bjørn Møller, Viggo Nørgaard
Nielsen, Anne Grethe Rasmussen, Mikkel Wold, Jens Kaas, Per Erik Karlsen, Anne -Marie Volt.
Afbud fra: Klaus Frederiksen.
Referent: Sahra Lindeberg.
1. Godkendt. Punkt 3 udgår.
2. Godkendt.
3. Punktet er udgået.
4. Menighedsrådet tilkendegiver deres holdninger til sagen.
Svend Udengaard og Mikkel Wold skal drøfte den 25 % præstestilling ved et møde med
biskoppen mandag den 14. marts.
5. Per Erik Karlsen orienterer rådet om status for ansættelsesudvalgets ansættelse af en 50 %
kirketjener. Der er indkommet 107 ansøgninger. 12 er blevet indkaldt til samtale, hvoraf de 9
ønskede at komme. Der er nu to kandidater tilbage, som begge vil møde kirketjenerne. Begge
kandidater har en baggrund som kirketjenere.
6. Helle Vallø gennemgår årsregnskabet for menighedsrådet. Herunder særligt området
omkring Zinkvaserne.
”Frederiks Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 62568518. Regnskab 2015. Udkast. Udskrevet d. 2302-2016 11:56” godkendes af menighedsrådet.
De to fuldtidskirketjenere vil få bemyndigelse til at indkøbe for 5000 kr. og kirketjeneren på
halv tid for 2500 kr. De vil hver især få et Visakort.
7. Per Erik Karlsen orienterer rådet om status for belysningsprojektet. Det besluttes af rådet,
at man vil forsøge at finde to ældre projektbeskrivelser frem og den endelige beslutning for
fremgangsmåden skydes derfor til næste menighedsrådsmøde.

8. Firmaerne Phonic Ear og North Star arbejder på et tilbud for bedre lyd i kirken. Der vil blive
foretaget demonstration i kirken af et nyt lydsystem. Det endelige tilbud vil ligge klar inden
sommerferien.
9. Mikkel Wold fortæller om Marmorkirkens program under ”Himmelske dage”. Man er gået i
samarbejde med Kathrine Lilleør, som er præst ved Sankt Pauls Kirke.
Programmet kan ses på ”Himmelske dages” hjemmeside.
10. Svend Udengaard beder rådsmedlemmerne om en tilkendegivelse af, om man ønsker at
genopstille til menighedsrådet.
Menighedsrådet beslutter at afholde et orienteringsmøde/menighedsmøde i foråret. Helle
Vallø skal stå for planlægningen.
11. Helle Vallø beretter om sin rejse til London arrangeret af Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg,
hvor de besøgte en række forskellige kirkesamfund.
12. Drøftet under andre punkter.
13. Svend Udengaard argumenterer for, at vores kirketjenere dækker et stort ansvarsområde
og at lønnen skal svare hertil. Viggo Nørgaard Nielsen skal undersøge mulighederne for en
konkret lønforhøjelse.
14. Menighedsrådet siger god for, at Per Erik Karlsen i samarbejde med kirketjenerne
undersøger mulighederne for en opdatering af låsesystemet.
15.a. Intet yderligere.
15.b. Sognepræsten orienterer.
15.c. Intet at bemærke.
15.d. Per Erik Karlsen fortæller, at Metrobyggeriet går planmæssigt. Den 21. marts bliver en af
milepælene, hvor boret til stationen kommer igennem.
Vi har fået vand i kælderen igen. Der har været eksperter nede og vurdere, hvordan vi får
fugten væk.
Stolene i kirken skal repareres. Der er nu fundet den rigtige farve. Gjordene leveres midt i
april. Det tager flettefirmaet 14 dage at få monteret dem.
I morgen onsdag den 9. marts får vi ny kopimaskine.
15.e. Kontaktpersonen giver udtryk for, at det er en fornøjelse at være kontaktperson i
Marmorkirken. Den daglige leder samtykker.
Der vil blive afholdt MUS-samtaler, efter den nye kirketjener er blevet ansat.
15.f. Intet yderligere.

15.g. Jens Kaas fortæller, at en korsanger er fratrådt. En tidligere korsanger ved
Marmorkirken Helene Valgreen har imidlertid tilbudt sig. Jens Kaas hører rådet, om 9
korsangere er passende og der samtykkes. Helene Valgreen ansættes fra 8. marts 2016.
15.h. Bjørn Møller redegør for det næste halve års program.
16. Per Erik Karlsen orienterer rådet om, at der vil blive afholdt kursus i brug af hjertestarter.
Alle fra personale og menighedsråd kan melde sig.
Det påtænkes at flytte hjertestarteren udenfor til gavn for flere mennesker.

