Frederiks Kirkes Menighedsråd
07.04.2016
Referent: Helle Vallø, Kasserer

Referat af

Ekstraordinært menighedsrådsmøde
1. april 2016 kl. 16:30 i Marmorkirken
Til stede: Bjørn Møller, Anne Grethe Rasmussen, Per Karlsen, Viggo Nørgaard Nielsen,
Helle Espersen, Helle Vallø
Mikkel Wold og Jens Kaas (personalerepræsentant) deltog under punkterne 1) og 2) på den
udsendte dagsorden.
Kordegn Sahra Lindeberg var mødt op for det tilfælde at der var brug for hende som referent. På
grund af mødets fortrolige karakter vedtog rådet dog selv at udarbejde et beslutningsreferat.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Vedtagelse af dagsorden
Den aktuelle situation
Hvordan kommer vi videre? Fordeling af opgaver (Beslutningpunkt)
Eventuelt
Oplæsning og underskrivning af protokollen

ad 1)
Den fungerende formand, Bjørn Møller, bød velkommen og anmodede om at
Helle Vallø overtog mødeledelsen, hvilket blev godkendt.
Helle Vallø refererede fra en samtale hun havde haft med Landsforeningen for Menighedsråds
juridiske sekretariat og opfordrede til, at mødet blev opdelt i 2 møder: Punkt 1) og 2) skulle
udgøre ét møde, i regi af det hidtidige menighedsråd, hvorefter punkt 3)-5) skulle behandles i
regi af et nyt, separat møde.
Dette forslag angående dagsordenen blev vedtaget.
ad 2)
Mikkel Wold orienterede menighedsrådet om det hændelsesforløb, der havde
ledt frem til den aktuelle situation. Mikkel Wolds beretning blev med tak taget til efterretning
af rådet.
Herefter forlod Mikkel Wold og Jens Kaas mødet.
Ad 3) Helle Vallø fremlagde Svend Udengaards skriftlige anmodning om at nedlægge sit hverv
som formand og udtræde af rådet. Svend Udengaards anmodning blev imødekommet.
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Forskellige muligheder for ny konstituering af menighedsrådet blev drøftet, og der blev
foretaget et formelt valg af formand og næstformand. Viggo Nørgaard Nielsen blev valgt til
formand og Bjørn Møller genvalgt som næstformand. Suppleant Anne Grethe Staunstrup
Rasmussen indtrådte i menighedsrådet på den ledige plads.
Det samlede menighedsråd konstituerede sig derefter som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Kontaktperson:
Kirkeværge:
Medlemmer:

Viggo Nørgaard Nielsen
Bjørn Møller
Helle Vallø
Viggo Nørgaard Nielsen
Per Karlsen
Helle Espersen
Anne Grethe Staunstrup Rasmussen

Det blev vedtaget, at den nyvalgte formand, Viggo Nørgaard Nielsen, hurtigst muligt indkalder
til et nyt møde i menighedsrådet. Mødehyppighed blev drøftet, og der blev stillet følgende
forslag: i) fremover at afholde møder mindst hver anden måned og så hyppigt som
nødvendigt, og ii) at forretningsudvalget udvides til at omfatte formand, næstformand,
kasserer og præst, og at dette udvalg anvendes mere mellem møderne. Det blev aftalt at disse
forslag sættes på dagsordenen til næste møde.
Det blev endvidere aftalt, at formanden rundsender forslag til et ekstra møde i april, samt at
det tidligere aftalte møde den 8. juni bibeholdes.
ad 4)

Intet under Eventuelt.

ad 5)
Protokollen blev læst op, godkendt og underskrevet (referenten sender
indscannet kopi til Kordegnekontoret, så den kan opbevares der).
07.04.2016
Helle Vallø
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