Menighedsrådsmøde den 7. september 2016
Beslutningsprotokol
Dagsorden
1. Vedtagelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet 9. juni
3. Meddelelser fra Viggo
4. Spontane kommentarer til ”Samtaletid.” Ideen med ”Samtaletid” vil fremgå af
”Meddelelser fra Viggo” (Punktets varighed max. 15 minutter)
5. Meddelelser fra Mikkel
6. Halvårsregnskabet 2016 og endelig godkendelse af budget 2017. (Bilag)
7. Meddelelse fra budgetsamråd i Holmens og Østerbro Provsti. Helle V.
8. Meddelelser fra:
Kirkeværge
Kontaktperson
En repræsentant for sognearbejdet
Medarbejderrepræsentant
Aktivitetsudvalg
Ytringer fra menigheden
9. Evt.
Til stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Helle Vallø, Helle Espersen, Bjørn Møller, Anne Grethe
Rasmussen, Mikkel Wold, Pia Søltoft, Anna Vind og Jens Kaas.
Afbud fra: Klaus Frederiksen og Per Erik Karlsen.
Referent: Sahra Lindeberg.
1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Formanden starter med at bemærke, hvor dejligt det er, at de to nye præster Pia Søltoft og
Anna Vind er til stede ved mødet.
Der har været afholdt lydprøver i kirken. Det nye lydanlægs lydgengivelsen er meget
anderledes. Naturligvis er det i særdeleshed præst og organist, som skal være tilfredse med
resultatet.

Anne Grethe Rasmussen og Jens Kaas er i samarbejde med korsangerne ved at udarbejde et
regulativ for korsangerne.
Lønreguleringerne for kirketjenerne er faldet på plads.
Vi har modtaget ansøgning angående muligheden for erhvervspraktik ved kirken. Formanden
stiller sig umiddelbart positivt, men det skal undersøges, om det kan lade sig gøre. Rådet er
enig i, at der skal arbejdes videre på sagen.
Den 5. oktober kl. 17 afholdes der Landemode i Bethesda og i år er temaet ”Helligånden.”
Program uddelt til menighedsrådet. Tilmelding til Sahra på kontoret skal ske inden den 28.
september.
Formanden forklarer ideen med ”Samtaletid.” Der omdeles papir om emnet.
4. Menighedsrådet bifalder ideen med ”Samtaletid” og det vedtages at tage ideen op allerede
ved næste møde. Viggo Nørgaard Nielsen foreslår, at emnet den første gang den 23. november
bliver ”fællesskab”, hvis ikke der kommer andre forslag på bordet.
5. Mikkel Wold glæder sig over det privilegium, at kirken har fået to nye præster.
Der er tilmeldt 18 konfirmander til konfirmandholdet 2016/2017. Pia Søltoft og Mikkel Wold
selv vil deles om undervisningen.
Mikkel Wold har orlov i marts, april og maj.
Kommunen har givet tilladelse til en handikapparkeringsplads i forbindelse med kirken.
Mikkel Wold har skrevet til teknik- og miljøborgmester Morten Kabell angående de mange
boder udenfor kirken, som skæmmer pladsen. Sagen vil blive taget op ved et møde i den
kommende uge i kommunen, har de lovet.
Angående Metro-byggeriet er der ikke blevet holdt ro på pladsen på alle de aftalte tider. Der
arbejdes på sagen.
Vi har fået ny medhjælper i kirken. Det er stud. theol. Theodora.
Der arbejdes på at få arrangeret en høring om ”fattigdom” med en række politikere i
slutningen af november.
6. Kassereren gennemgår Kvartalsrapporten for menighedsrådet. Der er i år brugt mange
penge på indre vedligeholdelse af kirken.
Kvartalsrapport 01-01-2016 til 30-06-2016 blev godkendt af rådet.
7. Helle Vallø fortæller fra budgetsamrådet, at kirken er blevet tildelt hovedparten af de
ansøgte midler til handikapliften, således at vi kan igangsætte projektering. Desuden har vi
fået bevilliget 400.000 kr. til lydanlæg. Helle Vallø har forespurgt, om det endnu er muligt at
søge midler fra ”Tilgængelighedsfonden.”
8. Kirkeværgen er ikke til stede. Det meddeles dog, at der er byggeudvalgsmøde torsdag den 8.
september.
Kontaktpersonen fortæller, at han har den opfattelse, at alt går, som det skal hos personalet.
Der arbejdes på en medarbejdermappe med vejledninger for alle arbejdsgange, beretter den
daglige leder.
Det næste som står for døren, er en APV-vurdering.
Mikkel Wold gennemgår regnskabet for sognearbejdet for menighedsrådet.

Medarbejderrepræsentant: Intet.
I Aktivitetsudvalget arbejdes der på de kommende foredragsaftener og der er mange
interessante emner og navne i spil.
Der er også blevet talt om at gentage sogne-udflugten, som denne gang måske kunne gå til
Berlin.
Ingen ytringer fra menigheden.
9. Forslag om bemandet bod/skranke ved indgangen af kirken, hvorfra der kunne sælges
postkort, publikationer og andet med relevans for kirken.

