Ekstraordinært menighedsrådsmøde den 10. juni 2015

1. Vedtagelse af dagsorden
Ad. 1. Punkt 8 overgår til ordinært menighedsrådsmøde den 26. august.
2. Ønsker vi at fortsætte arbejdet med publikationen om Marmorkirken
(beslutningspunkt)
Ad. 2. Helle Valløs forslag: 124.000 kr. tilbage på udsmykningskontoen og hun har
lagt et udgiftsbudget på 115.000 kr., så derfor har vi penge til det.
124.000 kr. har vi i princippet lov til at bruge til, hvad vi vil, men der blev givet udtryk
for i rådet, at en publikation var i periferien af bevillingens oprindelige formål. Helle
vil påtage sig at genansøge Bestle’s og Dreyers fonde. Der er desuden et
driftsoverskud for 2014, som er overgået til kirkens frie midler. Herfra kan en evt.
garanti finansieres. Menighedsrådets garanti skal ligge på max 90.000 kr. (hvis de
genansøgte fondsmidler bevilges, vil der skulle bruges 15.000 – 28.000 kr.)
3 artikler er skrevet og betalt. Udvalget bestående af Mikkel, Birgitte og Helle har
indstillet, at der skal 5 artikler i publikationen. Mikkel Wold og Karsten Fledelius vil
skrive en artikel hver. De arbejder gratis og det koster derfor ikke ekstra. Men vi
mangler nu en redaktør. Birgitte har tilbudt at påtage sig det arbejde.
Afstemning: Der stemmes om at menighedsrådet giver en garanti på max 90.000 kr.,
der vil sikre at publikationen kan udgives, også uden genbevilgede fondsmidler.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
3. Hvis der svares ja til punkt 2: I hvilken form skal publikationen fremstå?
(beslutningspunkt)
Ad. 3. Det skal afgøres, om der skal laves både 1) papirbog 2) forberedelse til e-bog
(således at artikler, øvrige tekster og fotos kan anvendes på fx kirkens website) og
3) publikation af e-bog. Helle mener at det er muligt at holde i hvert fald 1) og 2)
inden for budgettet.

Afstemningsforslag: Projektet vedtages i prioriteret rækkefølge: 1. Papirbog, 2.
forberedelse af e-bog og 3. publikation af e-bog.
Et enigt menighedsråd godkendte afstemningsforslaget.
4. Ønsker vi at genoptage arbejdet med udstillingsprojektet? (beslutningspunkt)
5. Hvis der svares ja til punkt 4: I hvilken størrelse og form skal udstillingen fremstå?
(beslutningspunkt)
Ad. 4. og 5. Et enigt menighedsråd frafalder punkt 4 og 5.
6. Fortsat gennemgang af årsbudget 2016, v/Helle Vallø
Ad. 6. Helle Vallø kommenterede årsbudget 2016 og orienterede heruder om, at det
er muligt at ændre vikartimenormeringen til ½ fast stilling. Der er dog enighed i
menighedsrådet om at fastholde den nuværende ordning.
Prioritering af donationer på grundlag af indsamlede kollektmidler skal drøftes på
ordinært menighedsrådsmøde den 26. august.
Udvidet gennemgang af menighedsplejens aktiviteter ønskes ved næste møde.
7. Ønsker vi at støtte Den Sorte Gryde, og hvis ja, med hvilket beløb? v/Svend
Udengaard
Der er enighed om at give Den Sorte Gryde 30.000 kr. nu og at undersøge om det er
muligt at give 20.000 kr. senere på året.
8. Ønsker vi fortsat at støtte foredrags- og mødevirksomhed ved Garnisonskirken
med 20.000 kr. årligt pr. år?
Ad. 8. Punktet bortfalder.
9. Ønsker vi i rådet at give et generelt tilskud til den kommende menighedsudflugt
til Løgumkloster?
Ad. 9. Der er enighed om, at menighedsrådet betaler for bussen med ca. 30.000 kr.
10. Evt.

Ad. 10. Niels har sagt op pr. 1. august. Annoncering efter kirketjener skal hurtigst
muligt ud. Ansættelsesudvalg: Jens Kaas, Mikkel Wold, Helle Vallø og Per Erik
Karlsen (tovholder).
Ansættelsesudvalget mødes i næste uge og så er annoncen ude ugen efter.
Ansøgningsfristen skal være primo august, så ansættelse kan være afklaret i
slutningen af august.
Anne Grethe Rasmussen skal udfylde troskabserklæring, så hun kan stemme til
menighedsrådsmøder.
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