Menighedsrådsmøde den 18. januar 2017
Beslutningsprotokol

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet 23. november
3. Meddelelser fra Viggo
4. Meddelelser fra Pia og Anna
5. Fremlæggelse af Revisions Protokollat. Anne Grethe og Klaus (Bilag)
6. En sag om ophavsret. Viggo
7. Status vedrørende nyt lydanlæg i kirken. Per
8. APV undersøgelse. David
9. Meddelelser fra:
Kirkeværge
Kontaktperson
En repræsentant for sognearbejdet
Medarbejderrepræsentant
Aktivitetsudvalg
Ytringer fra menigheden
10. Evt.
11. Personalesag (Til stede under dette punkt er faste medlemmer af menighedsrådet og
præster)

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

3. Formanden: Mikkel Wold har orlov i 3 måneder og i den periode vil Pia Søltoft gå ind som
daglig leder.
Direktøren for Metroselskabet har inviteret Viggo Nørgaard Nielsen og Per Erik Karlsen ned
for at se på Metrobyggeriet den 9. februar. Det har de takket ja til og ser frem til.
Formanden glæder sig over de nye præster og fortæller, at han får mange positive
tilbagemeldinger fra menigheden.
Til foråret udgiver Pia Søltoft en ny bog ”Kierkegaards kabinet.” Pia Søltoft vil gerne bruge
kirkens lokaler til præsentationen af bogen fredag den 5. maj. I forbindelse med
bogudgivelsen arbejdes der ligeledes på, at Pia Søltoft vil holde et foredrag ved kirken.

Helle Vallø fortæller om vigtigheden af at deltage i Distriktsforeningens generalforsamling.
Ved dette møde vælges nemlig de delegerede, som skal deltage ved Landsforeningens
årsmøde til juni. Helle Vallø vil selv deltage og opfordrer de andre i menighedrådet til at
overveje også at deltage.
4. Pia Søltoft takker rådet og giver udtryk for, at hun synes kirken er et rart sted at være.
5. Anne Grethe Rasmussen orienterer menighedsrådet om revisionsprotokollatet (11.10.16).
Revisionen har 4 bemærkninger, som Anne Grethe Rasmussen gennemgår:
1. Der er fra 2015 til 2016 videreført anlægsmidler for 110.000 kr., som vedrører
ingeniørrapport varmeanlæg (50.000 kr., anlæg 8020) og gulv præstebolig (60.000 kr. anlæg
8510). Menighedsrådet vil fremsende ansøgning til provstiet om godkendelse til at anvende
de overskydende midler (110.000 kr.) til andre anlægsmidler.
2. Regnskabsinstruksens bilag med attestationsberettigede vil blive opdateret snarest.
3. Menighedsrådet tager revisions-bemærkning til efterretning og bogfører de nævnte konti
som anvist af revisionen i kirkens regnskab for 2016.
4. Menighedsrådet anmoder provstiet om at godkende den eksisterende ordning for præstens
betaling til el i embedsboligen.
6. Viggo Nørgaard Nielsen forelægger sagen for menighedsrådet. Menighedsrådet beslutter at
afslutte sagen.
7. Per Erik Karlsen fortæller at lydanlægget er gammelt og at det ikke er muligt at skaffe
reservedele i det tilfælde, at det skulle gå i stykker. Byggeudvalget har beskrevet hvilke krav,
de har til et nyt lydanlæg. Der har været foretaget prøver på et nyt lydanlæg.
Kravspecifikationerne vi blive sendt ud til forskellige firmaer, som herefter kan give tilbud på
et nyt lydanlæg.
8. David V. Eriksen har som ny kontaktperson overtaget APV-rapport fra Viggo Nørgaard
Nielsen. Han har aftalt 3 møder, et med hver af de faste kirketjenere, så rapporten kan blive
yderligere uddybet. David V. Eriksen gennemgår hovedpunkterne i APV’en for rådet: Flere har
nævnt støj, støv og rungen i forbindelse med Metrobyggeriet. Tårnturene og den røde løber
kan give anledning til dårlige arbejdsstillinger. Temperaturskiftet fra rum til rum er ligeledes
blevet nævnt. Der arbejdes videre på rapporten.

9. Kirkeværgen fortæller, at præst, kirketjenere og han selv holder møde en gang ugentligt.
Der arbejdes på dobbelte vinduer flere steder for at holde kulden fra døren.
Hjertestarteren vil blive flyttet og ophængt udenfor ved udhængsskabet.
Udhængsskabet og skilte vil blive renoveret.
Køkkenet skal forbedres og der vil blive inviteret køkkenfirmaer til af afgive et tilbud.
Man forsøger forskellige metoder for at holde duerne væk fra kirkens hovedindgang.
Svingdørene til kapellet er blevet fjernet, da hængslerne skal repareres.
Vandet i kælderen er blevet stoppet. Nu skal der blot gøres i stand og males.
Elektrikeren har gjort det enklere at styre lyset i kirken.
Nøglesystemet skal fornyes, således at der ikke skal bruges så mange nøgler i huset.
De sidste to zinkvaser er færdige om to måneder og vil blive sat op i april ved hjælp af
Metrobyggeriets kran.
Medarbejderrepræsentanten fortæller rådet, at der er blevet ansat en ny tenor, Lauritz,
som er rigtig dygtig.
Jens Kaas fortæller, at han har et elektrisk klaver i kælderen, som er blevet repareret. Manden,
som ordnede det, kan imidlertid fortælle, at det fra nu af kan regnes med at gå i stykker
kontinuerligt og at det derfor vil være en kortsigtet og dyr løsning at få repareret en tangent
af gangen. Menighedsrådet siger derfor god for, at man får foretaget en udskiftning af
tangenterne som helhed, når det næste gang går i stykker.
Jens kaas og Anne Grethe Rasmussen har arbejdet på et ansættelsesbevis for korsangerne
(tidligere korregulativ). Der vil blive holdt møde mellem korrepræsentant, organist og en
repræsentant fra menighedsrådet, således at det endelige ansættelsesbevis snarligt vil
foreligge.

