
Menighedsrådsmøde den 17. marts 2021 

Beslutningsprotokol 

Til stede: Mikkel Wold, Bente Dahl Jensen, Helle Espersen, Kirsten Guldager, Regitze 
Jensen, Jens Vindekilde, Anders Jørgensen, Hanne Charina Baumann, Birthe Malmgren, 
Jens Kaas, Dorthe Kathinka Rasmussen, Klaus Frederiksen og Sahra Lindeberg. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra seneste møde 3. november 2020 tages til efterretning. 

3. Referent – Sahra Lindeberg foreslås. 

4. Økonomi bl.a. regnskab 2020 v/Hanne Baumann og Klaus Frederiksen. 

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

6. Orientering vedr. Klaus Frederiksen. KF er kirkegårdsleder på Garnisons kirkegård og 
ansat af rådet / os til 120.000 kr. om året for at udføre veldefinerede opgaver for os. 

7. Godkendelse af de opdateringer, som Anders Jørgensen har gennemført efter vor 
gennemgang af samme på novembermødet, i vedtægterne for sekretær, kontaktperson, 
kirkeværge, kirkeudvalg, kassereren og forretningsordenen for rådet. Alle seks 
dokumenter er med som bilag 1 – 6 til dagsordenen, og det rettede står med rødt. 

8. Godkendelse af Kirkeværgens honorar. Indstilling fra kirkeudvalget som bilag 7. 

9. Info: Formandskabet, Regitze og Bente, samt Mikkel holder kontakt, hvis der er 
aktuelle ting, som skal vendes – sker på mail. Vi orienterer på hvert rådsmøde om dette 
på hvert møde. Det er specielt vigtigt i Corona-tiderne, da vi ikke kan ses så ofte til 
opfølgende møder etc. 

10. Status for arbejdet med vedligehold af kirken og præsteboligen v/Jens og Mikkel. 

11. Info: Jens Kaas er medarbejderrepræsentant i rådet. 

12. Valg til provstiudvalget af et medlem af rådet. 

13. Info til det nye råd om vanddetektor under kirken v/Jens vedr. hvem som er 
ansvarlig for den og følger med i dens data, plejehjemmet Nybodergården (hvem har 
kontakt til det, hvordan er rådets ansvar her). 

14. Socialt arbejde – Er der nogen i rådet, der vil komme med tiltag. Dem der evt. gør, 
skal selv påtage sig arbejdet. Rådet kan støtte op om det. Oplæg v/Mikkel. 

15. Næste mødedato – forslag: et midt i maj. 



16. Evt. 

Ad.1. Dagsordenen er godkendt. Punkt 12 flyttes til maj-mødet. 

Ad.2. Referatet fra sidste møde den 3. november 2020 blev godkendt. 

Ad.3. Sahra Lindeberg blev valgt som referent.  

Ad.4. Hanne Charina Baumann orienterer rådet om årsregnskabet 2020 samt om budget 
01-01-2020 – 31-12-2020. Klaus Frederiksen supplerer og uddyber enkelte punkter. 

Menighedsrådet godkender ”Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62568518, Regnskab 
2020, Afleveret d. 16-03-2021 11:57”. 

Ad.5. Mikkel Wold fortæller, at man nu er ved at være oppe på normal bemanding efter 
Corona-tidens delvise nedlukning. Der må højst være 65 personer ved gudstjenesterne. 
Imidlertid kan man høre prædiken på nettet og på Facebook. Samtaler med sognebørn 
fortsætter i fysisk form, men med god afstand. Takket være Dorthe Kathinka er der nu 
blevet lavet små videoer til konfirmanderne. 

Jens Vindekilde kan berette, at lanterneprojektet er afsluttet til tiden og indenfor 
budgettet. Forestående opgaver er istandsættelse af smedejernshegnet og blytaget, 
maling af søndre port og etablering af handikapindgang. 

Problemet med vandet på trappen ned til kælderen er løst, således at vi undgår 
fugtskader. 

Ad.6. Orientering om aftalen, vi har i Marmorkirken med Klaus Frederiksen. 

Ad.7. Vedtægterne for sekretær, kontaktperson, kirkeværge, kirkeudvalg, kasserer og 
forretningsorden for rådet godkendes af menighedsrådet med de indførte tilrettelser. 

Ad.8. Menighedsrådet beslutter at indstille til provstiet at hæve kirkeværgens honorar. 

Ad.9. Bente Dahl beretter om sagen om skanningen af Grundtvig-stagen.  

Ad.10. I præsteboligen er køkkenet og et værelse blevet malet, fortæller Jens 
Vindekilde.  

Ad.11. Orientering om medarbejderrepræsentant. 

Ad.12. Flyttet til næste møde. Den 26. maj. 

Ad.13. Mikkel Wold er formand for bestyrelsen på Nybodergården og kan berette, at der 
lykkeligvis ikke har været nogen smittede på plejehjemmet og at alle nu er 
færdigvaccinerede. Det betyder, at vi igen må komme på besøg og at gudstjenesterne 
forhåbentlig snart kan genoptages.  



Ad.14. Mikkel Wold foreslår, at der nedsættes en lille arbejdsgruppe, som kan udtænke 
ideer til at hjælpe sognebørn, som føler sig alene i denne tid. Gruppen kan bestå af 
menighedsrådsmedlemmer, men også af personer fra menigheden. Opbakning fra alle i 
rådet til det. 

Ad.15. Næste mødedato: 26. maj 2021 kl. 18 


