Menighedsrådsmøde den 9. juni 2016
Beslutningsprotokol

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af protokollen fra sidste menighedsrådsmøde den 19. april.
3. Meddelelser fra:
Formanden
Præsten
Kirkeværge: herunder bl.a. status vedr. ”Bedre lyd i Marmorkirken”, ”Belysning
kirkekuppel”, ”Kirkens låsesystem”.
Kasserer
Kontaktperson og daglig leder
En repræsentant for sognearbejdet
Medarbejderrepræsentant
Aktivitetsudvalg
4. Opfølgning på menighedsmøde v. Helle Vallø.
5. Kvartalsrapport 01-01-2016 – 31-03-2016. Helle Vallø og Klaus (Bilag).
6. Budget 2017. Udkast samt grundlaget for budget 2017. Helle V og Klaus (Bilag).
7. Revisionsprotokollatet vedr. Årsregnskabet 2015. Helle V og Klaus (Bilag).
8. Løn vedrørende kirketjenerne. Viggo (Repr. for kirketjenerne forlader mødet under
dette punkt).
9. Ytringer fra menigheden v. alle.
10. Evt.
11. Underskrivelse af protokol.

Til stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Per Erik Karlsen, Helle Vallø, Bjørn Møller, Anne Grethe
Rasmussen, Mikkel Wold, Helle Espersen, Klaus Frederiksen, Jens Kaas og Alexander Hajdar.
Referent: Sahra Lindeberg.
1. Dagsorden godkendt.
2. Godkendt.
3. Formanden: Viggo Nørgaard Nielsen fortsætter som kontaktperson denne periode ud.
Anne Grethe Rasmussen har imidlertid stillet sig til rådighed med hjælp i kommende sager
bl.a. i forhold til udarbejdelse af regulativ for kirkesangerne. Menighedsrådet tilslutter sig
denne ordning.
Præsten: Den katolske præst takker for brug af Marmorkirken i forbindelse med firmelse og
håber at menighedsrådet vil give tilladelse til, at de igen næste år kan benytte kirken til
samme arrangement dagen før pinse. Menighedsrådet stiller sig positivt overfor
forespørgslen.
Der er rigtig mange dåb i kirken for tiden. Aftengudstjenester, foredragsaftener og
fællesarrangementer starter igen til efteråret.
Der rundsendes skema, hvor menighedsrådet kan skrive sig på vagter for kirkekaffen om
søndagen.
Kirkeværgen: Opticon har foretaget lydprøver i kirken og foreslår lydsystem med ”aktive
højtalere.” Lyden fra højtalerne kan programmeres til forskellige afstande og retninger og kan
tilpasses forskellige stemmer. Per Erik Karlsen rundsender foto, som viser hvorledes
højtalerne kan ”skjules” med en bemaling, som ligner marmor. Opticon tilbyder prøve på dette
system og menighedsrådet mener, at Per Erik Karlsen skal takke ja til demonstrationen inden
for en ramme af 15.000 kr.
Angående belysning af kirkekuplen rundsender Per Erik Karlsen forslag fra Gunver Hansens
Tegnestue til lysprojekt med overslag. Menighedsrådet godkender skitseprojektet – dvs. fase
1.
Per Erik Karlsen tilbyder at tage kontakt til låsesmed og få et overslag på, hvad et nyt
nøglesystem til kirken vil koste. Menighedsrådet synes, at kirkeværgen skal gå videre med
sagen.
Kasserer:
Repræsentant for sognearbejdet: Helle Espersen fortæller, at der er kommet ny forstander
på Nybodergården. Desuden er der en rigtig dygtig aktivitetsmedarbejder ansat, som bl.a.
arrangerede en meget fin udflugt til ”Korsbæk” på bakken.
Medarbejderrepræsentant/Organist: Jens Kaas har igen i år takket ja til, at Ars Nova
opfører tre små koncerter på Kulturnatten.
4. Menighedsmødet forløb rigtig fint.

5. Klaus Frederiksen gennemgår Kvartalsrapporten 01-01-2016 til 31-03-2016 for rådet. Det
ser fornuftigt ud. Menighedsrådet godkender Kvartalsrapporten.
Regnskabsfunktionen opskrives til 90.000 kr. med virkning fra 1. april 2016. Menighedsrådet
er indforstået med opskrivningen.
6. Det foreløbige Budget 2017 inklusiv Budget, Formål, fremlægges for rådet. Det endelige
Budget 2017 foreligger først i slutningen af august. Det foreløbige Budget 2017 godkendes af
menighedsrådet.
7. Revisionsprotokollatet af 20.04.16 vedrørende Årsregnskab for 2015 gennemgås af
regnskabsføreren for menighedsrådet. Menighedsrådet tager Revisionsprotokollatet til
efterretning.
8. Viggo Nørgaard Nielsen orienterer menighedsrådet om kirketjenernes nuværende løn og
om forretningsudvalgets indstilling til fremtidig løn. Indstillingen blev underkendt. På den
baggrund nedsættes et nyt udvalg bestående af Mikkel Wold, Helle Vallø og Per Erik Karlsen
med henblik på at komme med en ny indstilling til menighedsrådet.
9. Ingen ytringer.
10. Viggo Nørgaard Nielsen, Helle Vallø og Helle Espersen skal for fremtiden have tilsendt
indkaldelse samt bilag til menighedsmøderne.

