
Menighedsrådsmøde den 8. februar 2023 kl. 17.00 

  

Til stede: Bente Dahl, Mikkel Wold, Hanne Charina Baumann, Helle Espersen, Kirsten 
Guldager, Regitze Jensen, Jens Vindekilde, Birthe Malmgren, Jens Kaas, Anna Vind og 
Sahra Lindeberg (Ref.). 

Afbud fra: Anders Jørgensen. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Referat fra seneste møde 2. november 2022 tages til efterretning. Har været 
rundsendt på mail og godkendt af Rådet i ugen efter mødet. 

3. Referent vælges – Sahra har sagt ja 

4. Økonomi v/ Hanne Charina. Godkendelse af årsregnskab 2022, Bilag 
eftersendes. 

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

6. Provstesyn den 2. marts kl. 10. Hvem deltager fra rådet? Bilag: 2303 
provstesyn 

7. Nye medarbejdere, ca. 25% præst og en fastansat kirketjener i x timer om 
ugen – status på proces v/ Anders og Mikkel 

8. Behandling af klage fra Mana Torne over manglende trappelys. bilag: 2212 brev 
fra Mana Torne 

9. Prioritering af energi, lys, varme etc. I kirkens lokaler – forslag til at spare 

10.Haverne – en plan? 

11.Planlægning af en offentlig høring om Folkekirkens struktur den 28 september 
kl. 17.00 på Vartov – forslag til oplægsholdere og forløb 

12.Forberede møde med medarbejderne. Den først planlagte dato, den 26. 
oktober 2022 kl. 14. er udsat p.gr.a. sygdom. Ny dato er ??? 

13.Valg af delegeret til Landsforeningen – bilag: 2302 delegeret til 
Landsforeningen 

14.Hvor skal sogne-udflugten gå til i år?  

15.Et tilbud fra Billetto om samarbejde v/ Bente bilag: 2302 billetto 



16.Forslag fra Kim Røssel vedr. Tårnturene v/ Bente bilag: 2301 notat om 
udvikling af model for tårnture 

17.Fællesspisning. Hvordan gik det den 19. januar – evt. ny dato fastsættes.  

18.Dato i 2023 for møde med menigheden blev? Foredragsholder er?  

19.evt.  

20.Mødedatoer i 2023 har vi bestemt til at være følgende 31. maj, 30. august, 11 
oktober og 15. november. Kan vi godkende at næste møde er 31. maj?  

Ad.1. Punkt 13 går ud. Ellers blev dagsordenen godkendt. 

Ad.2. Referatet fra mødet den 2. november blev taget til efterretning. 

Ad.3. Sahra referent. 

Ad.4. Klaus Frederiksen gennemgik Årsregnskab 2022 for menighedsrådet. Det ser rigtig fint ud. 
Det fremgår bl.a., at vi har fået feriepenge retur. 
Menighedsrådet godkendte ”Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62568518, Regnskab 2022, 
Afleveret d. 06-02-2023 10:09”. 

Ad.5. Sognepræsten: Forlaget Salvator vil gerne lave en bog om Marmorkirken. 
Mikkel og Erik Jensen har holdt møde med forlaget, og vil vende tilbage. 
Personalesituationen lysner nu.
Der har været rigtig god tilslutning til foredragene. 

Kirkeværgen: Den endelige godkendelse af handicapliften er nu i hus og vi håber den kan gøres 
færdig til sommer. 
Der er fugt i pulpiturnicherne og vi har endnu ikke fået opklaret hvad fugten skyldes. 
Anne og Jens har holdt møde med Hovedstadens beredskab. Der er nye regler, vi skal følge bl.a. 
i forhold til nøgleboks, skiltning og værdiredningsplan. 
Vi har modtaget rapporten om kuppelmalerierne fra Nationalmuseet og den gamle rapport fra 
1998 synes stadig at holde. Der er dog nye teknikker, som skal diskuteres, inden man går i gang 
med restaureringen. Nationalmuseet foreslår, at vi får foretaget restaureringen i etaper ikke 
mindst af hensyn til finansiering.  
Kirketjenerne fortæller, at det ikke står så godt til med hensyn til salmebøger. Mange er slidte 
og der er derfor i nær fremtid brug for indkøb af nye. 
Vi mangler også flere højskolesangbøger. Menighedsrådet vedtager at indkøbe 30 stk.  
Alterdugene trænger også til udskiftning. 
Grundvandsrapporten ser udmærket ud og vi behøver derfor ikke at være urolige for udtørring af 
pillerne eller vand i kælderen. 
Det næste kirkeværge-erfa-møde vil blive afholdt i Marmorkirken. 

Formanden: Der har været afholdt flere FU-møder. 

Næstformanden: Der har været afholdt provstiudvalgsmøde og her var man positiv indstillet 
over for ansættelse af deltidspræst i Marmorkirken.  

Medarbejderrepræsentanten: Rykker for svar angående koristernes lønninger.  



December-koncerterne var rigtig godt besøgt og publikum var meget positive. Den 23. februar 
næste år vil DR-vokalensemblet afholde to lyskoncerter i Marmorkirken.  

Ad.6. Provstesyn 2. marts kl. 10. Bente Dahl, Mikkel Wold, Regitze Jensen og Jens Vindekilde 
deltager. 

Ad.7. Mikkel Wold kan fortælle, at der er blevet ansat ny fastansat kirketjener på 25 timer om 
ugen. Vores nye kirketjener hedder Kirsten Sonne Petersen og hun begynder den 1. marts.  
Per arbejder to gange om ugen i haverne. Det er vi meget glade for og der arbejdes derfor på, at 
det er en ordning, som kan fortsætte.  
Ansættelse af 25% præst er under forberedelse.  

Ad.8. Bente Dahl informerer om sagen. 

Ad.9. Standerlamperne til sakristiet er på vej. Vi har forsøgt at være meget nøjsomme med el i 
den sidste tid.  

Ad.10. Det foreslås, at der nedsættes et haveudvalg, hvor Bente Dahl, Kirsten Guldager og Jens 
Vindekilde vil sidde og lave planlægning etc.  

Ad.11. Menighedsrådet drøfter planlægning af offentlig høring om Folkekirkens struktur. Mikkel 
Wold og Bente Dahl går videre med invitation af foredragsholdere. 

Ad.12. Datoen for næste medarbejdermøde vi blive fastlagt af Jens Vindekilde, Mikkel Wold og 
Jens Kaas inden for de næste dage. 

Ad.13. Punktet udgår. 

Ad.14. Sogneudflugten i år vil gå til Nordsjælland til Esrum- og Æbelholt Kloster med Jens 
Vindekilde som guide. Datoen bliver den 2. september. 

Ad. 15 + 16. Menighedsrådet takker nej til tilbud fra Biletto og Kim Røssel vedr. tårnturene. 
Prisen for tårnturene hæves til 50 kr. Børn har gratis adgang ifølge med voksne

Ad.17. Fællesspisningen den 19. januar var en succes. Dato og tid for næste fællesspisning bliver 
den 23. marts kl. 18.30 

Ad.18. Møde med menigheden samt foredrag om liturgi kommer til at ligge i begyndelsen af 
november. Nærmere dato følger. 

Ad.19. 

Ad.20. Mødedatoer i 2023: 31. maj, 30. august, 11. oktober og 15. november. 


