
Menighedsrådsmøde 26. maj 2021 

Beslutningsprotokol 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra seneste møde 17-marts 2020 tages til efterretning. Har været 
rundsendt på mail til godkendelse i ugen efter mødet. 

3. Referent – Sahra Lindeberg foreslås.  

4. Økonomi, herunder budget for resten af året samt kvartalsrapport – bilag:  2105 
budget.formål.pdf og bilag: 2105 kvartalsrapport.pdf v/ Hanne Bauman  

5. Nyt / siden sidst fra sognepræsten, kirkeværgen, formanden, fra udvalgene og fra 
medarbejderne.   

6. Orientering fra Distriktsforeningens generalforsamling v/ Regitze 

7. info vedr. Godkendelse af ændring af honorar for kirkeværgen. Er godkendt og sat 
i værk. Jens Vindekilde er informeret tidligere.  

8. Orientering vedr. Sahra Lindebergs ansættelsesforhold v/ Sahra og Bente  

9. Forslag til at begynde en proces, der har til hensigt, at Dorthe Kathinka 
Rasmussens ansættelse udvides med x antal timer til varetagelse af forskellige 
opgaver v/ Mikkel Wold, bilag 2105 Tillæg til stillingsbeskrivelse 

10.Godkendelse af et ordentligt nodearkiv til organisten, tilbud fra Seedorff – bilag: 
2104 nodearkiv.pdf til 55.060,08 kr.  

11.Godkendelse af øget udgift på omkring 100.000 kr. med et nyt tilbud med ekstra 
holdbare materialer for vedligehold af gitteret omkring kirken v/ Jens Vindekilde.  

12.Valg til provstiudvalget af et medlem fra rådet. Forretningsudvalget indstiller 
Regitze til posten, er der andre forslag? Det nye provstiudvalg tiltræder pr 1. 
oktober 2021 

13.Hvem vil deltage i Landsforeningen af Menighedsråds Årsmøde den 6.-7. august – 
Regitze er delegeret fra os og også fra Distriktsforeningen, og vi har budget til at 
to mere kan deltage.  

14.Menighedsrådet årlige møde med personalet planlægges.  

15.Møde med menigheden planlægges. 

16.Forslag: Købe nogle salmebøger, da flere er ødelagte. Undersøge hvor mange det 
skal være.  



17.Forslag: Investere i 25 højskolesangbøger, 19. udgave. Holde nogle sangaftener, 
når vi må det igen.  

18.Socialt arbejde - Er der nogen i rådet, der vil komme med tiltag. Fast punkt.  

19.Info vedr. Grundtvigs-stagen efter svar fra Nationalmuseet om vore planer mht 3-
D-scanning v/ Bente – beslutning om vi går videre med den plan.  

20.Næste mødedato – forslag: et midt i august 

21.Evt.  

Til Stede: Bente Dahl, Mikkel Wold, Helle Espersen, Anders Jørgensen, Jens Vindekilde, 
Kirsten Guldager, Regitze Jensen, Hanne Charina Baumann og Jens Kaas. 

Afbud fra: Birthe Malmgren 

Referent: Sahra L. Lindeberg 

Ad.1. Dagsordenen blev godkendt med tillæg: 11.a. Haverne 

Ad.2. Referatet fra sidste menighedsrådsmøde blev godkendt. 

Ad.3. Sahra Lindeberg referent. 

Ad.4. Budget 2022 vil blive rundsendt per mail for evt. spørgsmål og en godkendelse af 
menighedsrådet. 

Hanne Charina Baumann gennemgår kvartalsrapporten. Der er et pænt overskud. Man vil 
søge provstiet akut om midler til dækning af nedløbsrør.  

Ad.5. Mikkel Wold: Der kommer rigtig mange dåb i sommermånederne. Der er et 
efterslæb efter Coronatiden.  

Sogneudflugt til Løgumkloster den 20., 21., og 22. august. Program for turen følger. 
Foredrag med Harder og Hesel den 19. august.  

Konfirmanderne er i gang igen. Konfirmationen ligger den 12. september. De nye 
konfirmander starter til oktober. 

Jens Vindekilde: Syddøren er blevet malet færdig. Trappen til handicap-indgangen er 
blevet synet. Vi får nyt telefonnr., således at kirketjenerne kan benytte mobiltelefonen 
og herved ikke være bundet til kirketjenerkontoret. 

Bente Dahl: Regitze Jensen og Bente Dahl har været på ledelseskursus. Bente har to 
overordnede visioner for menighedsrådsarbejdet: At skabe gode rammer for 
medarbejderne ved kirken samt at være med til at sikre kulturarven. Bente har nu haft 



samtaler med samtlige medarbejdere ved kirken. Der arbejdes på at få dokumenter til 
handicap-indgangen færdige til Stiftet.  

Jens Kaas: Takker for opmærksomheden i forbindelse med hans fødselsdag. Et af 
kormedlemmerne er holdt op på grund af flytning. Menighedsrådet godkender, at der 
ansættes nyt kormedlem i hendes sted.  

Ad.6. Regitze Jensen fortæller, at hun har været til Distriktsforeningens 
generalforsamling, hvor der var valg. Regitze blev valgt som delegeret medlem. Der blev 
ved mødet diskuteret GDPR-regler. 

Ad.7. Kirkeværgens honorar er blevet ændret. 

Ad.8. Sahra Lindebergs ansættelsesforhold foreligger ikke på skrift. Det arbejdes der på. 

Ad.9. Dorthe Kathinka Rasmussen har designet vores nye hjemmeside, som hun nu også 
er administrator for. Dorthe Kathinka Har også erfaring med at holde kunstværksted for 
børn fra Tagensbo Sogn, design og sociale medier, noget som vores sogn også har brug 
for. Menighedsrådet godkender, at Dorthe Kathinkas stilling udvides med ca. 11 timer. 
Mikkel Wold, Anders Jørgensen, Regitze Jensen og Bente Dahl vil arbejde videre med 
formalia. 

Ad.10. Jens Kaas ønsker at der bliver etableret et nodearkiv i Marmorkirken til de mange 
noder, der er kommet til i årenes løb. Det eneste sted det kan være, er under trappen 
og hertil kræves special-designede møbler. Menighedsrådet siger god for indkøbet. 

Ad.11. Jens Vindekilde beretter, at gitteret omkring kirken trænger til reparation og 
maling. Han har fået to tilbud på projektet og anbefaler, at man vælger den dyre 
løsning, fordi den skulle være langt mere holdbar. Jens vil søge provstiet om midler til 
dækning af merudgiften. Rådet bakker op om Jens’ anbefaling og beder ham gå videre 
med projektet, som skitseret af ham. 

Jens foreslår, at Dorthe Kathinka kommer til at stå for indretningen af haverne. 

Ad.12. Menighedsrådet indstiller Regitze Jensen til medlem af Provstiudvalget.  

Ad.13. Regitze Jensen vil deltage i Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde den 6.-7. 
august. På grund af Corona-restriktioner må færre være med fysisk til årsmødet. Dette 
kom op efter dagsordenen blev sendt ud, og vi kan derfor ikke deltage med yderligere to 
mere, som vi har budget til og som var først planlagt. 

Ad.14. Der vil blive afholdt medarbejdermøde fredag den 1. oktober kl. 15. 

Ad.15. Det vedtages, at der vil blive afholdt Menighedsmøde onsdag den 3. november kl. 
19. 



Ad.16. Menighedsrådet beslutter at indkøbe 130 nye salmebøger, da mange af de gamle 
er gået op i ryggen.  

Ad.17. Menighedsrådet mener, at man bør spare op til at indkøbe 25 eksemplarer af den 
nye højskolesangbog 19. udgave. 

Ad.18. Mikkel Wold vil lave en gennemgang af kristendommen. Desuden vil de teologiske 
saloner med Mikkel og Pia Søltoft blive taget op igen, når vi igen må være sammen. 

Ad.19. Bente Dahl informerer om anbefaling om at lade Grundtvigs-stagen 3-D-scanne. 
Bente anbefaler, at vi forlader os på de mange og gode kopier af stagen i andre kirker, 
baseret på informativt svar fra Nationalmuseet, som vi har spurgt til råds om sagen. Jens 
Vindekilde vil arbejde videre med sagen. 

Ad.20. Næste menighedsrådsmøde: 31. august kl. 17. 

Ad.21. Anders Jørgensen og Mikkel Wold har haft MUS-samtaler med medarbejderne og 
der er blevet udarbejdet APV-rapporter.  

I præsteboligen er køkkenet og et værelse er blevet malet.     


