Menighedsrådsmøde den 29. marts 2017
Beslutningsprotokol

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 18. januar
3. Godkendelse af regnskab for 2016. Klaus, Anne Grethe og Per
4. Referat fra møde med arkitekt, kirkeværge, kasserer og formand. Viggo
5. Budget for 2017. Anne Grethe
6. Meddelelser fra Viggo
7. Meddelelser fra Pia og Anna
8. Medier og Marmorkirken. Viggo
9. Meddelelser fra:
a – Kirkeværge
b – Kontaktperson
c – Repræsentant for sognearbejdet
d – Medarbejderrepræsentant
e – Aktivitetsudvalg
f – Ytringer fra menigheden
10. Evt.
Til stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Pia Søltoft, Anna Vind, Helle Vallø, Helle Espersen, Anne
Grethe Rasmussen, David Vestergaard Eriksen, Thormod Jørgensen, Jens Vindekilde, Per Erik
Karlsen, Hanne Charina Baumann og Klaus Frederiksen.
Afbud fra: Bjørn Møller og Jens Kaas
Referent: Sahra Lindeberg.
1. Godkendt.

2. Godkendt med tilføjelse til punkt 5: Revisionsprotokollatet af 11-10-2016 blev godkendt af
menighedsrådet.
3. Klaus Frederiksen gennemgår årsregnskabet for 2016 for menighedsrådet. Der har været
særligt høje vedligeholdelsesudgifter i året.
”Frederiks Sogns Menighedsråd CVR-nr. 62568518, Regnskab 2016, Afleveret d. 16-03-2017
11:46” blev godkendt af menighedsrådet.
4. Viggo Nørgaard fortæller, at der tidligere deltog to arkitekter ved byggeudvalgsmøderne. I
dag deltager kun en arkitekt. Der er blevet udarbejdet et arbejdspapir, hvoraf det fremgår,
hvad arkitekternes honorarer går til. (Arbejdspapiret omdeles til rådet). Anne Grethe
Rasmussen gennemgår papiret for rådet. Per Erik Karlsen forklarer, hvorfor arkitekterne har
været vigtige at inddrage under metroprojektet.
5. Budget 2017 tages op igen, da der er tilføjet nyt til det for menighedsrådet fremlagte
budgetforslag i efteråret. Anne Grethe Rasmussen fremlægger forslag til ændring i budgettet.
6. Formanden beretter, at han har modtaget henvendelse angående
handikapparkeringspladsen ved kirken. Spørgsmålet går på, om der må holde andre biler på
parkeringspladsen, da den stort set altid står ubenyttet. Viggo Nørgaard har henvist ham til
kommunen.
Der har været møde angående ny hjemmeside. Menighedsrådet har besluttet at indgå en
etårig abonnementsaftale med Chuchdesk.
Viggo Nørgaard vil søge fondsmidler til lanternerne og til belysning af kuplen.
Menighedsrådet tilslutter sig ideen.
Viggo Nørgaard omdeler papir angående butik ved kirkens indgang. Vanja Hajder skal sælge
sine egne effekter samt kirkens postkort fra butikken.
7. Pia Søltoft fortæller, at der er 17 konfirmander, som skal konfirmeres søndag den 2. april.
Pia Søltoft har fået en henvendelse fra filmselskabet Cosmo, som ønsker at optage en scene til
næste års julekalender i kirken. Menighedsrådet stiller sig positivt.
Torsdag den 4. maj holder Pia Søltoft foredrag om sin nye bog, der udgives fredag den 5. maj
ved en reception i Marmorkirken.
Den planlagte gudstjeneste den 7. maj med Holger Jepsen overtages af Pia Søltoft. Anna Vind
har gudstjenesten 2. påskedag den 17. april.
8. Viggo Nørgaard informerer rådet om en film, han har modtaget og som vi af pressen er
blevet bedt om at kommenterer på. Med en enkelt undtagelse har man valgt ikke at
kommentere på sagen.
9. Kirkeværgen orienterer om status på metroprojektet. Metroselskabet følger tidsplanen.
Revnerne i kirken på gulv og på vægge udvider sig og trækker sig sammen som følge af
vibrationer. Der bliver holdt øje med dem.
Det har været et ønske at få nyt nøglesystem. Man har modtaget et tilbud, som vil reducere
nøgleantallet til 2 – 3 nøgler.

Malingen på indgangsdørene og døren ind til præsteværelset skaller. De vil blive malet i nær
fremtid.
Det kirkelige projektudvalg har henvendt sig og bedt om at se nogle projektbeskrivelser. Det
vil de få.
Kontaktpersonen fortæller, at man nu har gennemført de årlige MUS-samtaler.
Aktivitetsudvalget beretter, at der er planlagt aktiviteter for 2017.
Aktivitetsudvalget søger nye arrangementer og er åben for forslag fra de øvrige
rådsmedlemmer.
Der er planlagt nyt møde i aktivitetsudvalget til juni, når Mikkel Wold vender hjem igen.
Viggo Nørgaard efterlyser udflugt i 2018. Det behøver blot være en endagstur, understreger
han.
10. Menighedsrådet har modtaget dokumenter vedrørende ”Møde om valg til
provstiudvalget”. Dokumenterne er givet videre til Helle Vallø, som tager sig af sagens videre
forløb.

