Menighedsrådsmøde den 2. november 2022 kl. 17.00
Til stede: Bente Dahl, Mikkel Wold, Helle Espersen, Regitze Jensen, Jens Vindekilde,
Hanne Charina Baumann, Birthe Malmgren, Klaus Frederiksen og Sahra Lindeberg (Ref.).
Afbud fra: Jens Kaas, Kirsten Guldager og Anders Jørgensen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Referat fra seneste møde 20. september 2022 tages til efterretning. Har været
rundsendt på mail og godkendt af Rådet i ugen efter mødet.
3. Referent vælges
4. Økonomi v/ Hanne Charina. Inkl. budget 2023, har været sendt rundt til
Rådet, og som indstilles til godkendelse. Bilag: 2211 budget og 2211
budgetformål
5. Har vi noget, vi skal søge provstiudvalget om? Deadline 14 november, men det
sker løbende også.
6. Nyt / siden sidst fra præsten, kirkeværgen, formanden, næstformanden, fra
udvalgene og fra medarbejderne.
7. Nye medarbejdere, ca. 25% præst og en fastansat kirketjener i x timer om
ugen – processerne diskuteres.
8. Prioritering af energi, lys, varme etc. I kirkens lokaler – forslag til at spare
9. Planlægning af en offentlig høring om Folkekirkens struktur – forslag til
oplægsholdere, dato, sted etc.
10.Forberede møde med medarbejderne. Den først planlagte dato, den 26.
oktober kl. 14. er udsat p.gr.a. sygdom. Ny dato fastsættes
11.Evaluering af Løgumkloster Sognetur.
12.Fællesspisning. Hvordan gik det den 5. oktober? En ny dato fastsættes, og
hvem der vil / kan være med der.
13.Dato i 2023 for møde med menigheden bestemmes. Og evt. foredragsholder
foreslås.
14.evt.
15.Næste mødedato. Forslag til mødedatoer i hele 2023 så det passer med de
forskellige deadlines for regnskab og budget etc.

Ad. 1. De tilsendte bilag bliver behandlet under punkt 4. Dagsordenen blev godkendt.
Ad. 2. Referatet fra sidste møde den 20. september blev taget til efterretning.
Ad. 3. Sahra referent.
Ad. 4.a. Hanne Charina Baumann gennemgår kvartalsrapporten for rådet. Hun fortæller,
at den er blevet forbedret.
Hanne Charina Baumann meddeler, at hun vil tilmelde sig Landsforeningens
kassererkursus.
Klaus Frederiksen uddyber gennemgangen af 3. kvartalsrapport. Han understreger, at det
ser rigtig godt ud.
Kvartalsrapport 01-01-2022 til 30-09-2022 blev godkendt af menighedsrådet.
Ad. 4.b. Klaus Frederiksen fremlægger årsbudget 2023, hvor der er foretaget nogle
justeringer af det tidligere udkast. I det foreliggende årsbudget 2023 er der blandt andet
afsat midler til ansættelse af en deltidspræst på 25 %.
Menighedsrådet godkendte ”Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62568518, budget
afleveret d. 24-10-2022 10:41”.
Ad. 5. Rådet drøfter, om der er behov for at søge ekstrabevillinger ved provstiudvalget.
Det konkluderes, at det på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt.
Ad. 6. Sognepræst Mikkel Wold: Der er indkaldt til møde i sognearbejdet, hvor der
deles ud til værdigt trængende. I år vil der blive bragt et indlæg i kirkebladet om, at
man kan søge hjælp.
Et bureau har kontaktet os med henblik på at lave en bog om kirken. Der er nogle
tvivlsspørgsmål forbundet med projektet, så der nedsættes et lille udvalg bestående af
Regitze Jensen, Erik Jensen og Mikkel Wold til at gennemgå detaljerne med bureauet.
Det er et rigtig godt og blandet konfirmandhold i år. De er 20 på holdet.
Der er rigtig mange sjælesorgssamtaler og dåb i øjeblikket, hvorimod bryllupssæsonen er
ved at være slut for i år.
Kirkeværge Jens Vindekilde: Der er opstået flere udfordringer med handicap-liften.
Der er konstateret fugtskade på det nordlige pulpitur. Det vil blive grundigt undersøgt
onsdag i næste uge.
Der mangler et bogstav på Brorsonstatuen. Nationalmuseet er blevet kontaktet.
Ida Haslund fra Nationalmuseet har undersøgt kuppelmalerierne og vi venter på
resultatet, som vi meget gerne vil delagtiggøres i.
Provstiudvalget ved Regitze Jensen: Der blev afholdt møde i provstiudvalget den 25.
oktober. Der var bred opbakning til etableringen af ”Bibliariet”. ”Børnenes katedral”
blev også drøftet.
Ved byggesager blev man opfordret til at melde sig til provstiets konsulent.

Aktivitetsudvalget
Mikkel Wold nævnte, at der i november er en del foredrag, herunder den 24. november
med Bodil Jørgensen og Mikkel i serien Den kristne tro, og at foredragene i den serie
fortsætter vinteren igennem. Der er planlagt foredrag med Jakob Wolf (2.3.) og
stud.theol. Anne Sofie Nissen (2.2.)”
Ad. 7. Rådet ønsker at ansætte en præst på 25 %. FU har undersøgt forholdene omkring
en sådan ansættelse. Der er rigtig mange opgaver i sognet, som er blevet flere. Blandt
andet er sognets indbyggertal vokset med 40 % de sidste 10 år. Menighedsrådet
godkender, at processen igangsættes.
Menighedsrådet finder det hensigtsmæssigt at fastansætte endnu en kirketjener på 25
timer om ugen og vi lander således på det antal medarbejdere og kirketjenertimer, som
vi havde for et år siden. Menighedsrådet erklærer sig enig.
Ad. 8. Menighedsrådet drøfter muligheder for besparelser på el. Der er bl.a. bestilt to
standerlamper med LED-pærer til sakristiet, så loftbelysningen, som bruger meget
energi, kun behøver at tændes ved særlige lejligheder.
Ad. 9. Der er nogle strukturelle problemer i folkekirken og der er derfor behov for at
emnet belyses. Bente Dahl foreslår derfor en høring til foråret, en række åbne møder,
hvor forskellige emner og tilgange skal afdække de foreliggende udfordringer.
Menighedsrådet tilslutter sig ideen.
Ad. 10. Medarbejdermødedatoen vil blive fastlagt af Jens Kaas, Anders Jørgensen,
Dorthe Kathinka Rasmussen, Bente Dahl og Mikkel Wold.
Ad. 11. Sogneudflugten til Løgumkloster var også i år en stor succes.
Der er forslag om at vi når lægger udflugterne langt væk fra København (som f.eks.
Løgumkloster) skal være hvert andet år, men at man allerede næste år vil se, om en
udflugt til en destination nærmere på KBH (Smidstrup Strand, Fuglsang) kunne være
noget, dog med tidligere hjemkomst end sent søndag aften.
Ad. 12. Regitze og Erik Jensen bliver igen tovhol dere for Fællesspisningen. De vil
fortælle om deres cykeltur fra Rom til København. Dato for arrangementet følger.
Ad. 13. Ved menighedsmødet i år vil man følge samme koncept som ved sidste
menighedsmøde. Det vil sige, at Bente Dahl lægger ud med at præsentere
menighedsrådet og fortælle om deres arbejde, hvorefter der vil blive afholdt et
foredrag.
Ad. 14.
Ad. 15. Mødedatoer for næste års menighedsrådsmøder: Onsdagene 15. februar, 31.
maj, 30. august, 11. oktober og 15. november.

