Menighedsrådsmøde den 27. maj 2015
Beslutningsprotokol
Dagsorden
1. Vedtagelse af dagsorden
2. Godkendelse af protokollen fra sidste ordinære møde i menighedsråde
3. Gennemgang af årsbudget 2016, v/Klaus Frederiksen
4. Gennemgang af kvartalsrapport vedrørende 1. kvartal 2015, v/Klaus Frederiksen
5. Forslag til en forbedret honorering af kirkeværgen, v/Svend Udengaard
6. Ansøgning om støtte til projektet ”Lyt til danske salmer”, v/Svend Udengaard
7. Status vedrørende ”Himmelske Dage” – 5. til 8. maj 2016, v/Mikkel Wold, Anne-Grethe
Rasmussen og Svend Udengaard
8. Status vedrørende projektet ”Belysning af kirkekuppelen”, v/Per Erik Karlsen
9. Ytringer fra menigheden, v/samtlige medlemmer af menighedsrådet
10. 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
11. Evt.
12. Oplæsning og underskrivelse af protokollen

Til stede: Svend Udengaard, Per Erik Karlsen, Helle Espersen, Bjørn Møller, Viggo Nørgaard
Nielsen, Anne Grethe Rasmussen, Mikkel Wold, Jens Kaas og Klaus Frederiksen.
Afbud fra: Helle Vallø. Johannes Nymark ikke til stede.
Referent: Sahra Lindeberg.
1. Godkendt.
2. Godkendt. Angående punkt 8.f. meddeler Per Erik Karlsen, at listen over projekter endnu
ikke er udarbejdet og at punktet derfor ikke vil blive taget op på dette møde.
3. Årsbudget 2016 vil blive uddybet af Helle Vallø ved det ekstraordinære
menighedsrådsmøde den 10. juni. Klaus Frederiksen besvarer rådets spørgsmål til budgettet.
Det besluttes, at det vil blive taget op til næste ordinære menighedsrådsmøde i august, om
rådet fortsat ønsker at bidrage økonomisk til kirkehøjskolen i Garnisons og Holmens kirke.
4. Der er et pænt overskud på driftskontoen. Underskuddet skyldes vaserne.
Kvartalsrapporten godkendes af rådet.
5. Dørene lukkes og Per Erik Karlsen går ud: Per Erik Karlsen lægger et meget stort stykke
arbejde i posten som kirkeværge. Menighedsrådet beslutter at give ham en lønstigning på 50
% fra 1. jan 2015.
6. Menighedsrådet er enige om at støtte ”Lyt til danske salmer” med 1000 kr.
7. Der er kirkedage ”Himmelske Dage” i København fra den 5. til den 8. maj 2016. Mikkel Wold
orienterer om arrangementet. Der nedsættes et udvalg bestående Mikkel Wold, Jens Kaas, Per
Erik Karlsen og Viggo Nørgaard Nielsen, som vil udarbejde en række forslag til emner i
Marmorkirken.
8. Bjørn Møller og Per Erik Karlsen har haft formøde omkring projektet ”Belysning af
kirkekuppelen.” De har taget kontakt til det firma, som udarbejdede det bedste tilbud, da
projektet var til diskussion tidligere. De er blevet bedt om at udfærdige et opdateret tilbud.
Der vil blive fortaget nabohøring omkring projektet.
9. Der er ytret ønske om belysning af kuplen fra en af naboerne.
10.a. Der er kommet en række tilbud om foredrag, musik etc. til formanden. Det vil blive taget
op af aktivitetsudvalget. ”Syng nyt” ansøger kirken om økonomisk støtte, hvilket
menighedsrådet ikke er interesseret i.
10.b. Der er to tårnture i hverdagene i sommerhalvåret. Det er en belastning for kirketjenerne
og sognepræsten foreslår derfor, at der skæres ned til en daglig tur kl. 13. Menighedsrådet
tilslutter sig.
Mikkel Wold orienterer omkring artikelserien i Kristeligt Dagblad angående en afvisning af en
turist ved et bryllup.

Vi har et godt samarbejde med Metroselskabet.
Erik Norman Svendsen har henvendt sig og foreslået, at kirkerne i indre by gik sammen 2.
pinsedag og holdt fælles gudstjeneste på Kastellet. Menighedsrådet er positivt indstillet
overfor ideen.
DR 3 har henvendt sig angående et børneprogram, hvor 3-4 børn ledsaget af en voksen ønsker
at overnatte i kirken. Menighedsrådet giver tilladelse under forudsætning af, at de betaler for
tilstedeværelsen af en kirketjener.
Angående bogprojektet mener Mikkel Wold, at det er et meget spændende projekt og at
Birgitte Bøggild og Carsten Bach Nielsen, som vil blive bidragydere til bogen, er
anbefalelsesværdige.
10.c. Per Erik Karlsen fortæller om, hvordan noget faldt ned fra loftet i sakristiet under en
studiekreds. Det viste sig kun at være puds og ikke marmor.
Vi har fået krucifikset tilbage. Istandsættelsen kostede godt 27.000 kr.
Metrobyggeriet skrider fremad. Per Erik Karlsen orienterer om arbejdet. Vi får ny byggeleder
i juni-juli måned. Det har vi fra kirkens side ytret os negativt omkring, da vi har været meget
tilfredse med den nuværende.
Per Erik Karlsen skal på Landsforeningen for menighedsråds kursus på Nyborg Strand.
10.e. Svend Udengaard meddeler, at en korsanger har opsagt sin stilling. Der arbejdes
desuden på at optimere det gode arbejdsklima mellem kirketjenerne.
10.f. Jens Kaas beretter, at han er glad for at have fået lys i sine skabe.
10.g. Aktivitetsudvalget informerede om fremtidige aktiviteter.
11. Der blev indsamlet over 15.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp ved landsindsamlingen i
marts.
Der arbejdes på at få mobil-pay i kirken.

