Menighedsrådsmøde den 24. januar 2018
Beslutningsprotokol

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 25. okt. 2017
3. Meddelelser fra Viggo
4. Meddelelser fra Mikkel
5. Revisionsprotokollat. Klaus og Anne Grethe (Bilag)
6. Budget 2018. Anne Grethe
7. Synsprotokol 2017. Frederiks kirke (Bilag) Anne Grethe
8. Status: Metrosagen. Viggo
9. Status: Lydsagen. Viggo
10. Valg af nyt medlem til menighedsrådet
11. Valg af kirkeværge
12. Valg af delegeret til Distriktsforeningen af menighedsråd
13. Meddelelser fra
- Kirketjener
- Kontaktperson
- Repræsentant for sognearbejdet
- Medarbejderrepræsentant
- Aktivitetsudvalg
- Ytringer fra menigheden
14. Evt.

Til stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold, Helle Vallø, Anne Grethe Rasmussen, Helle
Espersen, David Vestergaard Eriksen, Alexander Heider, Bjørn Møller, Anna Vind, og Hanne
Charina Baumann
Afbud fra: Pia Søltoft, Jens Vindekilde, Jens Kaas, Thormod Jørgensen og Klaus Frederiksen

Referent: Sahra Lindeberg

Ad.1. Rettelse af punkt 10: En suppleant skal indtræde i menighedsrådet som fuldgyldigt medlem.
Godkendt.
Ad.2. Referat fra menighedsrådsmødet den 25. oktober godkendt.
Ad.3. Viggo Nørgaard Nielsen: På byggeudvalgsmødet blev det besluttet at arbejde hen imod en
”grøn” kirke. Således vil der fremover kun blive indkøbt miljøvenlige rengøringsartikler.
Ad.4. Mikkel Wold: Det går rigtig godt med konfirmanderne. Det er et rigtig godt hold, hvor de er
spørgelystne og nysgerrige.
Arrangementet i morgen den 25. januar med Ann Eleonora Jørgensen og Lars Mikkelsen, hvor de
vil tale om deres medvirken i TV-serien ”Herrens veje,” vil sikkert blive velbesøgt og Mikkel
opfordrer derfor menighedsrådet om at komme i god tid.
Den 1. oktober afslutter Pia Søltoft sin 25 % stilling ved Marmorkirken, da Mikkel Wold skal tilbage
på fuld tid ved kirken. Pia vil dog fortsat bevare sin tilknytning til kirken.
Aftensalonerne vil fortsætte.
Mikkel fortæller, at Real Dania har givet penge til den nye kirkeplads og det forlyder nu, at de vil
åbne en Seven-Eleven-butik i Frettons ejendom. Kirken er ikke blevet hørt i denne sag og Mikkel
foreslår derfor, at et udvalg i samarbejde med lokale beboere tager sagen op. Menighedrådet er
enige i synspunktet.
Ad.5. Anne Grethe Rasmussen gennemgår revisionsprotokollatet for menighedsrådet.
Menighedsrådet tager det til efterretning.
Ved næste menighedsrådsmøde vil der blive fremlagt et nyt bilag til regnskabsinstruksen.
Ad.6. Anne Grethe Rasmussen orienterer omkring Budget 2018. Hun påpeger, at der er afsat
midler til kantategudstjenester. Desværre er indtægterne for tårnturene faldet.
Der vil i den kommende tid blive udarbejdet et udkast for vedligeholdelsesplan for det kommende
år.
Ad.7. Anne Grethe Rasmussen fortæller, at man i byggeudvalget har arbejdet på synsprotokollen i
efteråret. Her har de angivet det arbejde, som bør udføres.
Der er blevet udarbejdet et følgebrev til synsprotokollen, hvoraf det fremgår hvilke midler, vi har
til rådighed og hvor meget, vi mangler til at kunne udføre arbejdet. Anne Grethe og Viggo skal til
møde i provstiet for at få klarhed over, om vi må bruge vores restmidler til at finansiere
lydprojektet. Herefter skal det behandles i provstiudvalget.

Ad.8. Viggo Nørgaard Nielsen refererer fra sagen om regning for renovering efter vand i kælderen.
Metroselskabet vil ikke tage ansvar for problemet og vil dermed ikke betale regningen. Sagen
ligger nu hos stiftets jurist.
Ad.9. Viggo Nørgaard Nielsen har haft flere positive møder med Gade omkring lydprojektet og
man er nået frem til, at arbejdet gerne skulle gennemføres i år.
Ad.10. Menighedsrådet godkender, at Per Erik Karlsen udtræder af rådet og går af som
kirkeværge. Hanne Charina Baumann indtræder i menighedsrådet som fuldgyldigt medlem.
Ad.11. Jens Vindekilde vælges af menighedsrådet som kirkeværge foreløbigt for resten af
kirkeåret.
Ad.12. Helle Vallø vælges af menighedsrådet som delegeret til Distriktsforeningen.
Ad.13.
Kontaktperson: Der er gennemført MUS-samtaler med kirketjenerne og det er gået rigtig fint. I
nær fremtid vil David Vestergaard Eriksen også indkalde Jens Kaas til en MUS-samtale.
Der er møde i provstiudvalget den 22. februar.
Sognearbejdet: På næste møde den 22. februar vil der blive fremlagt regnskab. Der er nogle
administrative udfordringer, men udbetalingerne foregår som vanligt.
Nybodergården: Garnisonskirken har finansieret et klaver til udlån til Nybodergården.
Aktivitetsudvalget: Mikkel Wold orienterede fra mødet i aktivitetsudvalget. Der er planlagt flere
arrangementer. Bl.a. kommer Per Schulz Jørgensen den 1. marts og holder foredrag om
anerkendelse og livsmod. Næste møde i aktivitetsudvalget bliver torsdag den 27. september kl. 16.

