Menighedsrådsmøde den 20. august 2014
Beslutningsprotokol
Dagsorden:
1. Vedtagelse af dagsorden
2. Godkendelse af protokollen fra sidste ordinære møde i menighedsrådet
3. Bemærkninger til opbygningen af nærværende dagsorden, v/Svend Udengaard
4. Fremtidig mødefrekvens i menighedsrådet (beslutningspunkt)
5. Ønsker menighedsrådet at etablere elevator i forbindelse med sognets præstebolig?
(beslutningspunkt)
a. Skal sagen behandles for lukkede døre? (menighedsrådets beslutningskompetence)
b. Ønsket om etablering af elevator motiveres, v/Mikkel Wold
c. Projektmaterialet gennemgås, hvis det ønskes af et eller flere medlemmer af
menighedsrådet, v/Per Erik Karlsen
d. Mikkel Wold og Michael Hemmingsen forlader mødet under de videre drøftelser og
afstemning, jf. menighedslovens § 27, stk. 1
e. Drøftelse af projektet
f. Afstemning om, hvorvidt menighedsrådet ønsker at ansøge provstiet om tilladelse til at
etablere en elevator i forbindelse med sognets præstebolig
g. Mikkel og Michael tilgår atter mødet ligesom dørene åbnes
6. Ytringer fra menigheden. Samtlige medlemmer af menighedsrådet opfordres til at bidrage
7. Kvartalsrapport vedrørende 2. kvartal 2014, v/Helle Vallø og/eller Klaus Frederiksen
8. Meddelelser fra
a. Formanden
b. Sognepræsterne, og herunder eventuelt om sognearbejdet
c. Kirkeværgen

d. Kontaktpersonen
e. Kassereren
f. Medarbejderrepræsentanten
g. Aktivitetsudvalget
9. Fastlæggelse af mødedatoer
10. Evt.
11. Oplæsning og underskrivning af protokollen

Til stede: Svend Udengaard, Helle Vallø, Per Erik Karlsen, Bjørn Møller, Viggo Nørgaard Nielsen,
Mikkel Wold, Helle Espersen, Anne Grethe Rasmussen, Jens Kaas, Aleksander Hajdar og Sahra
Lindeberg
Afbud: Johannes Nymark, Michael Aaskov Hemmingsen og Claus Frederiksen
Referent: Sahra Lindeberg
1. Dagsorden godkendt.
2. Protokollen fra sidste møde godkendt.
3. Punkterne hvor der skal besluttes, ligger først på dagsordenen. Orientering ligger til sidst.
Byggeudvalgsdagsordnerne og referaterne fra byggemøderne skal sendes ud til hele
menighedsrådet. Dette kan forkorte orienteringen på området. Der er også nye punkter på
dagsordenen: Punkt 6. Ytringer fra menigheden samt Punkt 8.g Meddelelser fra aktivitetsudvalget.
4. Der vil blive afholdt fire ordinære menighedsrådsmøder. Et for hver kvartalsrapport. Derudover
kan der indkaldes til ekstraordinære møder. Menighedsrådet samtykker.
5. Lukket møde.
6. Punktet er en generel opfordring til menighedsrådets medlemmer om at tale med menigheden
og bringe deres ønsker og ideer videre i forbindelse med menighedsrådsmøderne under dette
punkt.
En oplysning om Marmorkirkens højmesser, indeholdende oplysning om prædikant og præst, skal
tilgå dagspressen.

7. Der er brugt lidt mere på driftskontoen. Ellers ingen kommentarer fra Helle Vallø og Claus
Frederiksen.
8. a. Der holdes en åben afskedsreception for den hidtidige menighedsrådsformand, Anette
Asmussen, den 21. september 2014 i forlængelse af højmessen . Mikkel Wold, Jens Kaas og
kirketjenerne forestår arrangementet. Der nedsættes yderligere et gaveudvalg bestående af Helle
Vallø, Anne Grethe Rasmussen og Bjørn Møller.
Der er landemode den 8. oktober 2014, kl. 17.
8.b. Kathrine Lilleør bliver indsat i Sct. Pauls kirke den 7. September 2014, kl. 10.30. Mikkel Wold
opfordrer til at deltage i begivenheden.
Svend Udengaard og Mikkel Wold har drøftet, hvorvidt der i anledning af Anette Asmussens
afgang skal afholdes en lukket en middag. Menighedsrådet tilslutter sig.
Vi har stor søgning til konfirmandholdet: Der er på nuværende tidspunkt 24 på holdet og 7 på
venteliste.
Vi har indkøbt en tæller. Den har kørt siden den 5. august. Der er mellem 2800 og 3900 besøgende
om dagen.
8.c. Vi har fået lavet småreparationer: Dørene er blevet malet. Vi har beholdt de gamle borde,
men fået dem omlakeret. Krucifikset var ude for en faldulykke. Vi har fået Nationalmuseets
anbefalinger og indhentet tilbud på Nationalmuseets bevaringsafdeling. Vi vil få det endelige
tilbud indenfor en uge. Derefter vil det gå hurtigt. Zink-vaserne vil blive opsat i uge 39. Angående
metrobyggeriet skulle larmen blive mindre efter støbning. Vi får vindue i hegnet til St.
Kongensgade. Der er stadig problemer med vand i kælderen. Man tænker at sænke
grundvandshøjden for at afhjælpe problemet. Per Erik Karlsen arbejder på at få problemet op i
systemet for at få det løst.
En dame i nr. 9 var så venlig, at gøre opmærksom på en revne i kirken. Det er dog ikke en revne,
men en tidligere revne, som er blevet repareret.
Mikkel Wold lægger op til en diskussion for og imod belysning af kirkens kuppel. Der blev nedsat et
kuppelbelysningsudvalg bestående af Helle Vallø og Bjørn Møller.
8.d. Svend Udengaard er kontaktperson, men kan ikke pga. sit arbejde være daglig leder i kirken og
han foreslår derfor, at Mikkel Wold bliver det. Det skulle køre som en forsøgsordning i 3 måneder.
Menighedsrådet tilslutter sig.
8.e. Svend Udengaard har et ønske om, at han får de samme økonomiske beføjelser som den
tidligere formand havde, samt at den nye næstformand, Bjørn Møller, får de samme økonomiske
beføjelser som den tidligere næstformand.

Menighedsrådet imødekom ønsket dog således at formaliteterne, i form af berigtigelse af diverse
dokumenter, udskydes til snarest muligt efter førstkommende ordinære meninhedsrådsmøde.
8.f. En af korsangerne har fået tildelt orlov.
Der er godt gang i sommerkoncerterne og det går fint.
8.f. Else har aflyst sin studiekreds.
Aktivitetsudvalget har afholdt det første møde i juni, hvor de talte om, hvilke foredrag der skal
afholdes:
4. september 2014 - Erik Nielsen om Brorson.
5. februar 2014 - Pia Fris Laneth ”Respekt” Om kristne filantroper og frivilligt arbejde på Vesterbro
for 100 år siden.
Menighedsrejse: I weekenden fra den 18. til den 21. september 2015 er der udflugt til Løgum
Kloster. Turen bliver åben for alle, men der vil dog være et begrænset antal pladser, ligesom der
bliver egenbetaling.
9. Mødedatoer: Næste ordinære menighedsrådsmøde finder sted den 12. november 2014, 18.45.
Julefrokost: Udvalg nedsættes: Viggo Nørgaard Nielsen og Anne Grethe Rasmussen.
10. Evt.

