Frederiks Kirke - Menighedsrådsmøde torsdag den 8. november kl. 18.30
Afbud: Jens Kaas (ferie)
Referent: David Vestergaard Eriksen
18.30 – 19.00 Spisning
19.00 – 19.30 Samtaletid ved Anne Grethe
19.30 Menighedsrådsmøde
1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkender dagsordenen.
2. Godkendelse af referat fra 5. sept. 2018
Rådet godkender referat fra d. 5. September 2018.
3. Meddelelser fra Viggo
Orientering om møde vedr. nyt lydsystem. Endelig godkendelse afventer stiftet og
Nationalmuseet – møde planlagt d. 19. november kl. 14.
Orientering vedr. sag om kælderen. Provstiudvalget afventer stiftes vurdering af sagen.
Kontaktperson følger op stiftets vurdering og sagen i øvrigt.
4. Meddelelser fra Mikkel
Orienterer om kirkens daglige gang.
5. Kvartalsregnskab 2018. Anne Grethe og Klaus
Indtægter fra tårnture ligger under det forventede.
Kommentar fra kasser:
Kvartalsrapporten udviser et pænt resultat, der primært kan tilskrives udskydelsen af
projekter som udvendig maling af døre, hynder og komfur til 2019.
6. Godkendelse af budget 2019. Anne Grethe og Klaus
Menighedsrådet godkender budget for 2019
Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62568518, Budget 2019, , Endeligt budget afleveret
d. 9-10-2018 22:58.
7. Godkendelse af revisionsprotekolat. Anne Grethe og Klaus

Rådet fik forelagt revisionsprotekolatet. Revisionsprotekolatet tages til efterretning.
Rådet godkender revisionsprotekolatet.
8. Fastlæggelse af menighedsrådsmøder i foråret 2019. Viggo
Der blev planlagt tre møder i foråret hhv. d. 24. januar, d. 14. marts og d. 21. maj.
9. Menighedsmøde den 18. nov. I forbindelse med kirkekaffe. Viggo
Punktet blev drøftet.
10. Status jubilæum 2019. Viggo
Viggo orienterer om planer for jubilæum samt overvejelser om publikationer, indhold og
format.
Meddelelser fra:
Kirkeværge
Det besluttes, at igangsættelsen af nyt køkken sendes til formel godkendelse hos
provstiudvalget.
Orienterer om møde d. 9. november med Metroselskab om ekspropriation om
kirkepladsen, hvor kirkeværge deltager.
Der orienteres om samarbejdet om grundvandspejlingerne med Metroselskabet, som kirken
fremover selv skal foretage. Der har været bekymrende værdier henover sommeren. De
seneste måling ser bedre ud. Der vil blive målt hver anden uge.
Orientering om udskiftning af brandalarmer.
Kirketjenere
Punktet udgik.
Kontaktperson
Orientering om personalesituation med sygemelding. Det tages hånd om sagen og
inddækningen af opgaver og vagter fungerer godt.
Sognearbejde
Mikkel orienterer om Sognearbejde.
Kirkens bemanding i Nybodergårdens bestyrelse drøftes.
Medarbejderrepræsentant

Punktet udgår, da Jens Kaas er på ferie.
Aktivitetsudvalget
Mikkel orienterer om planlægningen af forårets aktiviteter.
Ytringer fra menigheden
11. Valg for det kommende år: Formand, næstformand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge
og tegningsberettigede.
Viggo valgt som formand.
David valgt som næstformand.
Anne Grethe valgt som kasser.
David valgt som kontaktperson.
Jens Vindekilde valgt som kirkeværge.
Anne Grethe og Viggo er valgt som tegningsberettigede.
12. Evt.
Mikkel orienterer om nye regler for brug af handicap-parkeringsplads.
Genetablering af havearealerne ved metrobyggeriets afslutning drøftes.

