
Beslutningsprotokol 

Menighedsrådsmøde i Marmorkirken/Frederiks Kirke 

5. januar 2022 kl. 17 

Til stede: Bente Dahl, Mikkel Wold, Anders Jørgensen, Helle Espersen, Kirsten Guldager, 
Regitze Jensen, Jens Vindekilde, Birthe Malmgren, Jens Kaas, Dorthe Kathinka 
Rasmussen og Sahra Lindeberg (Ref.) 

Afbud fra: Anna Vind og Hanne Charina Baumann. 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra seneste møde 26. oktober 2021 tages til efterretning. Har været 
rundsendt på mail og godkendt af Rådet i ugen efter mødet. 

3. Referent – Sahra Lindeberg 

4. Økonomi  

5. Oplæg vedr. evt. bankskifte fra Jyske Bank til en anden. v/ Jens V, Anders og 
Bente – fortsættelse af punktet fra sidste rådsmøde. 

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

7. Orientering vedr. Sahra Lindebergs ansættelsesforhold v/ Sahra og Bente. 
Sahras kontaktperson skriver ansættelsespapir, som vi får til bemærkninger. 
Punktet er ikke offentligt. 

8. Medarbejdersituationen og godkendelse af ansættelsesproces m.v.  

v/ Anders og Mikkel. Punktet er ikke offentligt. 

9. Møde med menigheden den 3. november 2021, liturgi belyses – vil vi følge op på 
aftenens indlæg og debat? v/ os der var til stede 

10. Dette års møde med menigheden, dato? Dette års møde med medarbejderne, 
dato? 

11.Socialt arbejde - Er der nogen i rådet, der vil komme med tiltag eller har idéer 
til noget. Fast punkt. Forslag: Fællesspisning af og til.  

12.Finde en påske-frokost dato og sted. Som er i stedet for julefrokosten, som 
blev udsat p.gr.a. Corona smitte.  



13.Orientering v/ Anders, Mikkel og Bente: Lovgivningen vedrørende Corona 
restriktioner i forbindelse med kirken. Og er der undtagelser fra de gældende 
restriktioner i lovgivningen? 

14.Næste mødedato.  

15.Evt.  

Ad.1. Godkendt med den tilføjelse at Anders Jørgensen lægger ud under punkt 6. 

Ad.2. Rådet tog referatet fra menighedsrådsmødet den 26. oktober til efterretning. 

Ad.3. Referent: Sahra. 

Ad.4. Jens Vindekilde har haft møde med Hanne Charina Baumann om de frie midler. Der 
arbejdes videre på sagen.  

Ad.5. Sagen sættes i første omgang i bero.  

Ad.6. Anders Jørgensen orienterede om samtale med Københavns kommune. 

Mikkel Wold: Vi har været Corona-ramt, men har klaret gudstjenesterne til jul og nytår. 
På grund det høje smittetal udsættes ”Den kristne tro” til at starte på den 2. eller 3. 
mødegang. Konfirmanderne er startet igen. Kunstværkstederne ved Dorthe Kathinka 
Rasmussen er i gang. Flere kirkelige handlinger bliver igen flyttet på grund af Corona-
situationen.  

Regitze Jensen (Provstiudvalget): Der er møde i provstiudvalget den 11. januar. 
Gennemgår dagsorden for menighedsrådet. 

Jens Vindekilde: Vi venter på at komme i gang med handikapindgangen. Den ventes 
færdig i år. Det næste store projekt er restaureringen af kuppelloftet, som der skal 
søges fonde til at gennemføre. Der har været elektrikergennemgang. Der blev fundet 
flere fejl.  

Kirkeudvalget: Der skal afholdes møde om kuppelprojektet.  

Jens Kaas: Magnus Larsson, som var fast organistvikar, har fået fastansættelse 
andetsteds. Jens arbejder nu på at få en ny vikar, således at han kan afholde ferie og 
friweekends.  

Ad.7. Lukket møde. 

Ad.8. Lukket møde. 

Ad.9. Det foreslås, at der følges op på liturgi-debatten ved nogle møder om emnet. 
Menighedsrådet vil arbejde videre på sagen bl.a. i aktivitetsudvalget.  



Ad.10. Dato for møde med menigheden blev fastsat til den 2. juni kl. 19.30. Dato for 
medarbejdermøde blev fastsat til 23. september kl. 14.  

Ad.11. Ikke noget. 

Ad.12. Dato for påskefrokost fastsættes til den 7. april 18.30. 

Ad.13. Anders Jørgensen, Bente Dahl og Mikkel Wold orienterer om Corona-
restriktionerne i kirken.  

Ad.14. Dato for næste menighedsrådsmøde fastsættes til tirsdag den 15. marts kl. 17.  


