Menighedsrådsmøde den 4. marts 2015
Beslutningsprotokol

Dagsorden
1. Vedtagelse af dagsorden
2. Godkendelse af protokollen fra sidste ordinære møde i menighedsråde
3. Status vedrørende Ali’s ophold ved Marmorkirken, v/Mikkel Wold og Svend
Udengaard
4. Evt. gennemgang af årsregnskabet, v/Helle Vallø og/eller Klaus Frederiksen
5. Status vedrørende projektet ”Belysning af kirkekuppel”, v/Per Erik Karlsen
6. Status vedrørende projektet ”Publikation om Marmorkirken”, v/Helle Vallø
7. Ytringer fra menigheden, v/samtlige medlemmer af menighedsrådet
8. Meddelelser fra:
a – Formanden
b – Sognepræsten
c – En repræsentant for sognearbejdet
d – Kirkeværgen
e – Kontaktperson og daglig personaleleder
f – Kassereren
g – Medarbejder repræsentanten
h - Aktivitetsudvalget
9. Evt.
10. Oplæsning og underskrivelse af protokollen
Til stede: Svend Udengaard, Helle Vallø, Johannes Nymark, Helle Espersen, Bjørn Møller,
Viggo Nørgaard Nielsen, Anne Grethe Rasmussen, Mikkel Wold, Jens Kaas, Klaus Frederiksen,
Alexander Hajdar.

Afbud fra: Per Erik Karlsen.
Referent: Sahra Lindeberg.
1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Mikkel Wold og Svend Udengaard informerede rådet om status omkring situationen med
Ali.
4. Der er brugt lidt mere på bygninger og lidt mindre på aktiviteter end budgetteret, så
regnskabet går samlet op.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
5. Per Erik Karlsen ser på et tidligere finansieringsforslag til projektet. Det skal gennemses af
udvalget. Udvalget medtager forslag ved næste menighedsrådsmøde, dvs. en nærmere
beskrivelse af projektet samt et finansieringsforslag.
6. Antallet af artikler i publikationen bliver fem. Der arbejdes nu på den fjerde, som bliver en
kirkehistorisk gennemgang med afsæt i kirkens statuer. Udgangspunktet for artiklen er
Birgitte Bøggilds oprindelige artikel. Publikationsformen skal overvejes, dvs. bogudgave eller
e-bog eller begge dele. Det tilstræbes, at en finansieringsplan fremlægges på næste
menighedsrådsmøde.
7. Diverse ytringer fra menigheden blev drøftet.
8. a. Der blev redegjort for vikarsituationen i forhold til sognepræsten.
Et firma ønsker at fremstille julekugler med Marmorkirken på. Rådet debatterede
forespørgslen.
Menighedsrådsmedlemmerne må gerne deltage i firmelsen i kirken den 23. maj. Man skal dog
tilmelde sig hos Sahra inden 1. maj, således at præsten som foretager firmelsen, kan få besked.
Provstesyn den 9. april kl. 10.00: Vi starter i præsteboligen. Efter synet spiser vi frokost med
provsten. Tilmelding skal være Sahra i hænde inden 1. april.

8.b. De to høringer i november var en stor succes med mange tilmeldte. Vi vil følge op på
emnet.
Menighedsrådet diskuterede læserbrev i Kristeligt Dagblad. Menighedsrådet er af den
opfattelse, at kirken skal bevare den nuværende praksis, således at der ikke er adgang for
turister under de kirkelige handlinger.
Rådet tilslutter sig ideen om at undersøge, om der er frivillige, som ønsker at stå for
morgenåbent i kirken mandag, tirsdag og onsdag.

Mikkel Wold og Kathrine Lilleør holder møde en gang i måneden. Sankt Pauls kirke og
Marmorkirken vil udbyde Minikonfirmation i fællesskab med hjælp fra to stud. theol’er.
Afskaffelsen af træffetiden kører stadig på forsøgsbasis. Mikkel Wold mener det kører godt og
ønsker at fortsætte proceduren.
8.c. Anne Grethe Rasmussen: Vi har møde omkring sognearbejdet i næste uge og der vil
herefter blive fremsat et regnskab.
8.d.
8.e. Der er blevet gennemført en række MUS-samtaler. Intentionen er også at afholde TUSsamtaler, så vi kan sikre os, at personalet imellem har det godt.
En dygtig blomsterhandler skal undervise kirketjenerne i blomsterbinding.
8.f. Helle Vallø og Per Erik Karlsen vil sætte sig sammen og udarbejde en liste over projekter
og finansieringsbehov.
8.g. Personalerepræsentanten udtaler, at personalet har det godt.
8.h. Aktivitetsudvalget skal holde møde i nær fremtid. Hvis nogen har forslag til foredrag etc.,
er de velkomne til at sende dem til udvalget.
9. Næste møde er den 27. maj kl. 18.00.

