Menighedsrådsmøde den 28. august 2019
Beslutningsprotokol
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 21. maj 2019
3. Meddelelser fra Viggo
4. Meddelelser fra Mikkel
5. Halvårsregnskab. Klaus og Anne Grethe (Bilag)
6. Budget 2020 ved Klaus og Anne Grethe (Bilag)
7. Mobile – Pay. Anne Grethe
8. Evaluering af jubilæet: proces og resultat. Viggo m.fl.
9. Meddelelser fra:
– Kontaktperson
- Kirkeværge
– Kirketjener
– Sognemedarbejder
– Medarbejderrepræsentant
– Aktivitetsudvalg
– Ytringer fra menigheden
12. Evt.
Til stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold, Helle Espersen, Anne Grethe Rasmussen,
Helle Vallø, David Vestergaard Eriksen, Hanne Charina Baumann, Jens Vindekilde, Anna Vind,
Anne-Sofie og Jens Kaas.
Ikke til stede: Bjørn Møller.
Referent: Sahra Lindeberg.

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Intet.
4. Mikkel Wold opfordrer menighedsrådsmedlemmerne til at skrive sig på listen som vært for
kirkekaffen og til at være opmærksomme på at få nye kirkegængere til at føle sig velkomne,
som er det egentlige formål med kirkekaffe. Emnet genoptages på kommende
menighedsrådsmøde.
Man skal i menighedsrådet finde ud af, hvordan man ønsker at sælge og distribuere de to nye
festskrifter. Det samme gælder plakater med kirken. Mikkel Wold foreslår, at medhjælperne
får nogle timer til det om ugen. Menighedsrådet beslutter, at begge festskrifter skal sælges for
en pris af 50 kr. stykket. Helle Vallø vil undersøge muligheden for at trykke og sælge plakater.
Desuden vil hun kontakte trykkeren omkring fejleksemplarerne, således at der kan komme en
afgørelse på, hvad man må benytte dem til.
5. Anne Grethe Rasmussen gennemgår kvartalsrapporten for menighedsrådet. Det ser pænt
ud. Indtægten for tårnturene ser ud til at være lidt lavere, men det kan vi først få klarhed over,
når sommeren er forbi. Vedligeholdelsesudgifter ser også ud til at holde sig indenfor
budgettet.
Menighedsrådet godkender Kvartalsrapport 01-01-2019 til 30-06-2019.
6. Anne Grethe Rasmussen fremlægger det foreløbige årsbudget 2020.
Marmorkirken har fået bevilget midler til kuppellanternen.
7. Anne Grethe Rasmussen har undersøgt, hvordan kirken får oprettet Mobile-Pay og hvordan
det administreres.
8. Evaluering af jubilæet udsættes til næste menighedsrådsmøde.
9.

Kontaktperson: Intet.
Kirkeværge: Vi er gået i gang med at få rettet op på haverne. Der er indhentet tilbud.
Metroselskabet står selv for oprydningen i haverne.
De gamle højtalere er ved at blive fjernet fra bænkene. Det er et meget omfattende og
støjende arbejde.
Der undersøges mulighed for etablering af handikapelevator. Et firma fra Århus har været
for at se på det.
Der skal males døre og fire trin op til tårnet skal repareres.
Repræsentant for sognearbejdet: Der skal vælges ny formand på
Nybodergården. Jens Vindekilde er nu kasserer for sognearbejdet.
Der starter 26 nye konfirmander i år.

De ”gamle” konfirmander fortsætter med temaaftener nogle gange om året.
Medarbejderrepræsentant: Der har været afholdt kammermusik-koncert i sakristiet og
det var en stor succes. Det vil derfor blive taget op igen.
To nye korsangere er blevet ansat, en sopran og en tenor.
Jens Kaas gør opmærksom på, at Anna og Niels har været underlagt et voldsomt
arbejdspres under Alexanders sygdom.
Aktivitetsudvalget: Efterårsprogrammet er fastlagt.
Jens Vindekilde forsikrer, at han igen til foråret vil afholde udflugt, denne gang til Esrum
og Æbelholt kloster.
Ytringer fra menigheden: Helle Espersen fortæller, at der har været forespørgsler om
udflugter generelt samt gentagelse af udflugten til Løgumkloster.

