Menighedsrådsmøde den 1. juni 2022 kl. 17.00
Til stede: Mikkel Wold, Bente Dahl Jensen, Helle Espersen, Regitze Jensen, Jens
Vindekilde, Anders Jørgensen, Hanne Charina Baumann, Birthe Malmgren, Jens Kaas og
Sahra Lindeberg.
Afbud fra: Kirsten Guldager og Anna Vind.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Referat fra seneste møde 15. marts 2022 tages til efterretning. Har været
rundsendt på mail og godkendt af Rådet i ugen efter mødet.
3. Referent – Sahra Lindeberg
4. Godkendelse af budget 2023 – bilag 2206 Budget, formal Frederiks 2023 og
2206 Frederikskirken budget 2023
5. Økonomi v/ Hanne Charina Baumann – herunder bl.a. Kvartalsrapporten, bilag
2206 Kvartalsrapport og Budget, formål, bilag 2206 Budget, formål
6. Søge fonde til reparation af Porticus, Blytag, og Kuppelmalerierne. Vi har haft
møde med provsten for at se på de to første områder, der haster. Porticus er
ved mødet med hende blevet opgraderet, så det nu har første prioritet for at
blive lavet i 2023, frem for de andre opgaver.
7. Projekt ”Ring the Bells” v/ Mikkel – projekt sammen med de 6 Kunsthaller i
Kbh
8. Forslag: En vagtplan, som går over nogle måneder, for dem i Rådet, der kan og
vil være med til at hjælpe til med kirkekaffen, når den er på.
9. Nyt / siden sidst fra præsten, kirkeværgen, formanden, næstformanden, fra
udvalgene og fra medarbejderne.
10.Formalisere FU – med mandat til at foretage sig handlinger, og efterfølgende
få opbakning fra Rådet.
11.Orientering: På Rådsmødet den 15. marts blev det under punkt 6 vedtaget, at
organist Jens Kaas bevilliges studieorlov.
12.Vort medlemskab af Citykirkernes tages op – medlemskab på 6000 kr. om året
og formålet med samarbejdet diskuteres, referat fra møde i city kirkerne den
5/4, bilag – skal vi fortsat være medlem?
13.Vil vi abonnere på Altingets nye side om etik og tro

14.Socialt arbejde - Er der nogen i rådet, der vil komme med tiltag eller har idéer
til noget. Fast punkt. Forslag: Fællesspisning af og til.
15.Situationen i Ukraine. Kan vi hjælpe med noget?
16.Er vi ”grøn kirke”? Hvad er kirkens CO2 aftryk? Hvordan kan vi arbejde for at
nå de 70% CO2 reduktion i 2030? Forslag: Handlingsplan for kirkens grønne
omstilling, nedsætte et udvalg, der laver arbejdet og fremlægger på næste
menighedsrådsmøde.
17.Dato for julefrokost 2022 – og hvem der tager hånd om den og alt med den.
18.Program for sogneturen i 16.- 18. september til Løgumkloster t.o.
19.Næste mødedato.
20.Evt.
REFERAT af mødet - Beslutningsprotokol
Ad.1. Dagsordenen blev godkendt.
Ad.2. Referatet blev taget til efterretning.
Ad.3. SLL referent.
d.4. Der er forslag om enkelte reguleringer af budgettet. Menighedsrådet er enig i at
ændringerne indarbejdes i budgettet. Menighedsrådet godkendte ”Frederiks Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 62568518, Budget 2023, Bidrag budget afleveret d. 20-05-2022 11:27”.
Ad.5. Hanne Charina fremlægger kvartalsrapporten for rådet. Menighedsrådet tager
Kvartalsrapport 01-01-2022 til 31-03-2022 til efterretning.
Ad.6. Jens V orienterer om de forestående arbejder med porticus, blytag og kuppelmalerierne,
som er de næste omfattende projekter, der skal igangsættes. Der er akutte revner i porticus,
som er nødt til at blive repareret indenfor en overskuelig periode. Det bliver dyrere end først
antaget. Det kan imidlertid først iværksættes i 2023 på grund af leverancetiden på materialer.
Der arbejdes på at søge fonde til projektet. Denne opgave ligger i Kirkeudvalget.
Ad.7. Mikkel fortæller menighedsrådet om projekt ”Ring the Bells”, som laves i samarbejde med
de seks kunsthaller i København. Rådet vil gerne deltage i projektet.
Ad.8. Medlemmerne af menighedsrådet skriver sig på vagtplan over, hvem som står for
kirkekaffen de kommende søndage.
Ad.9. Præst, Mikkel: Der er flere og flere, som benytter kirkerummet som baggrund for
fotosessions til f.eks. reklamer. Der skal findes en ordning for, hvad vi gør, når folk ikke anmoder
om tilladelse, hvilket sker af og til. Anders og Mikkel snakker sammen om det. Vi har haft et
Ukrainsk flag hængende i kirken siden den 24. februar. Mikkel foreslår, at man nu i stedet
opstiller en globe i kirken, så besøgende kan tænde et lys. Der kommer nye kirkeblade indenfor
3-4 uger. Foredragsrækken, ”Den kristne tro” fortsætter til efteråret.
Kirkeværgen, Jens V: Handicapadgangen kommer først i 2023. Sidste del af rækværket er ved at
være færdigt. Der skal nyt dække til det lille orgel, da det gamle er ved at gå i opløsning.
Hovedstadens beredskab har været på besøg. De efterspørger en ”værdibog”, hvoraf det skal
fremgå, hvad der skal reddes først i tilfælde af brand.

Næstformand, Regitze: Der har været to provstiudvalgsmøder siden sidst. Fortæller rådet om
”Provstiskyen”, hvor man kan finde oplysninger om de enkelte sogne i provstiet. Der bliver
bygget tre nye kirker i vores provsti. En ny hjemmeside for Holmens-Østerbro provsti er ved at
blive oprettet.
Medarbejderrepræsentant, Jens K: Menighedsrådet bevilliger Jens K en ny computer.
Ad.10. Menigheden godkender en formalisering af FU.
Ad.11. Punktet bekræftes.
Ad.12. Menighedsrådet melder sig ud af ”Citykirkerne”.
Ad.13. Menighedsrådet ønsker ikke at abonnere på Altingets nye side om etik og tro.
Ad.14. Mikkel foreslår fællesspisning i kirken. Menighedsrådet tilslutter sig ideen og vedtager, at
den første gang bliver den 5. oktober kl. 18. Bente, Hanne Charina, Birthe og Regitze melder sig
som de første frivillige. Vi kan være 30-40 personer i sakristiet.
Ad.15. Emnet drøftet tidligere. Man vil samle ind til Kyivs Kammerkor, inden de kommer og
optræder i kirken til August.
Ad.16. Emnet vil løbende blive taget op.
Ad.17. Dato for den årlige julefrokost: Tirsdag den 13. december. Helle Espersen påtager sig igen
i år at tage sig af planlægningen.
Ad.18. Programmet for udflugten til Løgumkloster kommer efter den 9. juni.
Ad.19. Næste menighedsrådsmøde: Tirsdag den 20. september kl. 17.00.
Ad.20. Personalepolitikken blev drøftet.

