Menighedsrådsmøde den 15. marts 2022
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, Anne Lind Sorth, Klaus Frederiksen og Sahra Lindeberg.
Afbud fra: Anna Vind
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra seneste møde 5. januar 2022 tages til efterretning. Har været
rundsendt på mail og godkendt af Rådet i ugen efter mødet.
3. Referent – Sahra Lindeberg
4. Medarbejdersituationen info og velkommen til vor nye kirketjener, Anne Lind
Sorth. Anne deltager i mødet til kl. 18
v/ Anders, Mikkel, Bente og Anne. Punktet er ikke offentligt.
5. Økonomi herunder regnskab 2021 v/ Klaus Frederiksen - to bilag: 2203
Årsregnskab2021.pdf, og 2203 Budget, formål.pdf
6. Forhåndstilkendegivelse om én måneds studieorlov med løn efter ansøgning,
til organist Jens Kaas. Punktet er ikke offentligt.
7. Nyt / siden sidst fra præsten, kirkeværgen, formanden, næstformanden, fra
udvalgene og fra medarbejderne.
8. Møder undervejs: Møde i Citykirkernes fællesudvalg den 25/1 – tages til
efterretning, ingen fra os kunne deltage, men vi har fået et referat fra mødet.
Revisionsmøde, som provsten inviterede til den 2/2 med gennemgang af den
kirkelige økonomi af BDO Danmark, Regitze, Hanne Charina og Bente deltog og
beretter fra det.
9. Henvendelse fra ”Royal Run”, ar de agter at være ved kirken med musik 2.
pinsedag. Se bilag ”2203 Musik ved kirken til Royal Run” vores holdning og
beslutning vedrørende det? se bilag ”straffeloven § 137” – Er kopieret ind her
t.o.
10.Opfølgning af mødet med menigheden den 3. november 2021, liturgi belyses
på forskellig vis, debatindlæg, møder, konference – planlægning som kan
træde i kraft, når vi er fuldt bemandede igen med medarbejdere
11.Dette års møde med menigheden den 2. juni kl. 19.30. Dette års møde med
medarbejderne, dato i løbet af efteråret fastsættes.

12.Orientering om forløbet med elevator i ejendommen med præsteboligen. Vor
ansøgning om det beløb, vi skal bidrage med på omkring 600.000 kr. til
provstiudvalget behandledes den 22/2. Punktet er udsat til næste møde i
marts, da der manglede nogle dokumenter.
13.Socialt arbejde - Er der nogen i rådet, der vil komme med tiltag eller har idéer
til noget. Fast punkt. Forslag: Fællesspisning af og til når Corona er gået over
14.Situationen i Ukraine – kan vi hjælpe med noget?
15.Næste mødedato.
16.Evt.

Ad.1. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt 15: Påskefrokost.
Ad.2. Referatet blev taget til efterretning.
Ad.3. Sahra referent.
Ad.4. Velkommen til vores nye kirketjener Anne Lind Sorth.
Ad.5. Klaus Frederiksen gennemgik Årsregnskabet for menighedsrådet. Menighedsrådet
godkendte ”Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62568518, Regnskab 2021, Afleveret
d. 07-03-2022 11:20”.
Menighedsrådet gav Klaus Frederiksen tilladelse til at igangsætte en ekstra revision.
Ad.6. Punktet blev behandlet.
Ad.7. Mikkel Wold: Der er sat nye ting på programmet: Den 5. april kommer Emil Saggau
og fortæller om kirken i Ukraine. Vi er i gang med ”Den kristne tro”, som vil fortsætte
et års tid.
Der er kommet nye kirkeblade.
Kirkeværgen: Handicapadgangen er blevet forsinket.
Arbejdet med at finde finansiering til restaurering af kuppelmalerierne er i gang.
Vi har modtaget en spændende billedsamling.
Formanden: Bente Dahl arbejder på at fremskaffe alle dokumenter til vores kommende
projekter.
Ved forretningsudvalgsmødet blev en ny struktur for kirketjenerne drøftet, hvor man vil
benytte sig af vores dygtige vikarer sammen med de to fastansatte kirketjenere.
Næstformanden: Regitze om Provstiudvalget: Der er blevet afholdt to møder siden
sidste menighedsrådsmøde. En ny provstisekretær, Karen Bue, er blevet ansat. På mødet
blev det drøftet, efter hvilke kriterier man tildeler midler. Man vil lave et Bibliarium i
Sankt Andreas kirke. Der er blevet valgt ny orlogsprovst: Peter Thyssen. Fra Holmens

Kirke. Distriktsforeningens generalforsamling afholdt den 10. marts, hvor Regitze er
valgt som delegeret
Aktivitetsudvalget: Foredragsrække er blevet planlagt. Foredragene vil så vidt muligt
blive afholdt 1. torsdag i måneden.
Medarbejderrepræsentant: Der skal ansættes en ny tenor. Den flerstemmige sang
begynder igen fra skærtorsdag.
Ad.8. Der er kommet referat fra Citykirkernes fællesudvalgs møde. Der refereres fra
BDO Danmarks revisionsmøde.
Ad.9. Menighedsrådet drøftede skrivelse til ”Royal Run” angående 2. pinsedags
gudstjeneste.
Ad.10. Den 2. juni kommer Anders Holm og holder et foredrag, som vil fortsætte emnet
”Liturgi”.
Ad.11. Medarbejdermøde blev planlagt til onsdag den 26. oktober kl. 14.
Ad.12. Sagen vil blive taget op ved næste provstiudvalgsmøde.
Ad.13. Intet denne gang.
Ad. 14. Der vil blive afholdt oplysende arrangementer om Ukraine. Desuden vil man
forsøge at finde kontaktfamilier til ukrainere, som kommer her til området.
Ad.15. Påskefrokost den 7. april. Tilmelding til Helle Espersen senest en uge før.
Ad.16. Næste menighedsrådsmøde: Onsdag den 1. juni kl. 17.

