Menighedsrådsmøde den 9. august 2017
Beslutningsprotokol
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 17. maj
3. Meddelelser fra Viggo
4. Meddelelser fra Mikkel
5. Regnskab. Halvårsrapport. Anne Grethe (Bilag)
6. Forslag til økonomistyring frem til 1. jan. 2018 (Forretningsudvalget ved Viggo)
7. Status vedrørende ”Notat” sendt til Metroselskabet. Viggo
8. Status vedrørende kirketjener. Forslag til ansættelsesudvalg, arbejdsfordeling m.v.
9. Hjemmeside. Status. Forslag fra forretningsudvalget. Mikkel
10. Menighedsmøde: Dato i efteråret.
11. Forslag til kandidat til provstiudvalget. Viggo
12. Meddelelser fra:
– Kirkeværge
- Kirketjener
– Kontaktperson
– Repræsentant for sognearbejdet
– Medarbejderrepræsentant
– Aktivitetsudvalg
– Ytringer fra menigheden
10. Evt.

Til stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold, Pia Søltoft, Helle Espersen, Anne Grethe
Rasmussen, David Vestergaard Eriksen, Thormod Jørgensen, Bjørn Møller, Jens Vindekilde,
Per Erik Karlsen. og Alexander Heider.
Afbud fra: Hanne Charina Baumann, Helle Vallø, Klaus Frederiksen, Anna Vind og Jens Kaas.
Referent: Sahra Lindeberg.
1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Formanden fortæller, at medarbejdere ansat ved kirken har ret til lønforhandlinger i
efteråret.
Danske Sømands- og Udlandskirker beder om deres vanlige støtte fra Marmorkirken.
Menighedsrådet siger god for fortsat at støtte sagen.
4. Mikkel Wold anbefaler Pia Søltoft nye bog om Søren Kierkegaard. Han mener, det er en
fremragende bog.
Mikkel Wold har haft studieorlov i foråret og det har bl.a. kastet en bog, flere artikler og
kronikker af sig.
Mikkel Wold har måtte udskifte sin kirke-PC. Det er et krav fra kirkeministeriet.
Det nye konfirmandhold er nu fuldtegnet.
Foredragsaftenerne har været en succes. De er meget velbesøgte.
5. Kvartalsrapporten 01-01-2017 til 30-06-2017 gennemgås for rådet af Anne Grethe
Rasmussen. Regnskabet fortæller om et underskud på driften. Det handler hovedsageligt om
uforudsete udgifter i forbindelse med metrobyggeriet, som metroselskabet indtil videre ikke
vil kendes ved. Det drejer sig om udgifter på grund af vand i kælderen, som kirken løbende
har måttet renovere under metrobyggeriet. Det beløber sig til ca. 500.000 kr.
Anlægsmidlerne er først og fremmest gået til zinkvaserne og nyt lydanlæg.
Vores indtægter for tårnturene er gået ned.
Anne Grethe Rasmussen spørger menighedsrådet, om de er enige i at skyde en række udgifter
til næste år. Menighedsrådet beslutter at udskyde følgende: Maling af yderdørene mod St.
Kongensgade, indkøb af stof til kirkebænkenes hynder og indkøb af stof til nye portiere i
sakristiet.
Menighedsrådet godkender kvartalsrapporten.
6. Viggo Nørgaard Nielsen fortæller, at det har været drøftet i FU at indføre økonomistyring
frem mod 1. januar, et tiltag, som er affødt af en række uforudsete udgifter. Det understreges,
at der skal indhentes tilbud, således at menighedsrådet og FU kan tage stilling til indkøbet.
Der nedsættes et økonomiudvalg bestående af Anne Grethe Rasmussen, David Eriksen, Jens
Vindekilde og Mikkel Wold, som i første omgang skal fungere indtil 2018.
7. Viggo Nørgaard Nielsen orienterer menighedsrådet om ”notat” sendt til metroselskabet.
Stiftet og provstiet vil også blive orienteret om sagen.
8. David Eriksen beretter om FU´s drøftelse om ansættelse af ny kirketjener.

Menighedsrådet indstiller Alexander Hajder til at indtræde som ledende kirketjener. Der
nedsættes et ansættelsesudvalg til ansættelse af ny kirketjener bestående af David Eriksen,
Mikkel Wold, Alexander Hajder og Viggo Nørgaard Nielsen.
9. FU foreslår, at vi opsiger kontrakten med ChurchDesk om et år, da man ikke mener, at
ChurchDesk er den bedste løsning på en hjemmeside for Marmorkirken. Mikkel Wold mener,
at den nuværende hjemmeside kører udmærket og at det er muligt, at udbygge den med
moduler uden omkostninger af betydning. Menighedsrådet godkender beslutningen om at
opsige ChurchDesk efter et år.
10. Der fastsættes dato for menighedsmøde den 22. november kl. 19.30. Menigheden vil blive
inviteret til møde i sakristiet, hvor rådet vil fortælle om deres arbejde i kirken, fremtidige
aktiviteter osv.
11. Den 11. september er sidste frist for indstilling af kandidat til provstiudvalget.
Menighedsrådet besluttede at indstille en kandidat til provstiudvalget. Der blev foreslået
skriftlig afstemning. David Eriksen blev valgt.
12. Kirkeværgen fortæller, at kirketjenerne har bedt om forbedringer i køkkenet.
Der er indhentet tilbud.
Gade og Mortensen har udarbejdet oplæg til nyt lydsystem i kirken. Nu skal der hentes tilbud
hos forskellige installatører. Per Erik Karlsen vil straks gå videre med sagen. Anne Grethe
Rasmussen foreslår, at sagen bliver taget op ved næste byggeudvalgsmøde for at afklare,
hvornår projektet skal sættes i gang og hvordan man finder restfinansieringen.
Belysning af kuplen har ligeledes været op til drøftelse. Der foreligger allerede et konkret
forslag fra tidligere.
Kirketjeneren orienterer rådet om kirketjenersituationen og hvordan han har gjort sit
bedste for at dække med vikarer for de manglende faste kirketjenere. Menighedsrådet takker
Alexander Hajder for hans store indsats.
Kontaktpersonen meddeler rådet om, at han planlægger at gennemføre MUS-samtaler med
kirketjenerne i november.
Sognearbejdet. Mikkel Wold rundsender regnskabet for sognearbejdet. Sognearbejdet har til
opgave at hjælpe med økonomisk bistand til de, som midlertidigt står i en svær situation. Der
er i år uddelt 45.000 kr.
To legater føres ind under menighedsplejen.
Aktivitetsudvalget. Efterårets aktiviteter er fastlagt.
Der er planlagt 4 mandagsaftener med foredrag i januar og februar.
Den 12. maj er der lagt menighedsskovtur, som vil blive indledt med et foredrag den 3. maj.
Ytringer fra menigheden. Der er ytret ønske om opsætning af et spejl for kirkegængerne.
Det vil blive opsat hurtigst muligt.

