Menighedsrådsmøde den 30. august 2021
Beslutningsprotokol
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra seneste møde 26. maj 2021 tages til efterretning. Har
været rundsendt på mail til godkendelse i ugen efter mødet.
3. Referent – Sahra Lindeberg foreslås, da Sahra Lindeberg har fri om
mandagen
4. Meddelelser fra FU: a. rød maling renset af statuen af Hans Egede
for ca. 11.000 kr., b. tinglysning af Mikkels lejlighed er nu sat i
gang med hjælp fra advokatfirmaet Stohn for xxx kr. – 1800 kr i
timen
5. Økonomi v/ Hanne Bauman. Herunder kvartalsrapport og
budget,formål, begge vedlagt som bilag. Herunder
orienteringssag: Rådet har godkendt budget 2022 pr 4. juni 2021
ved rundsending på mail efter rådsmødet den 26. maj 2021.
6. Der er en medarbejder, Rasmus Rex, jurist, kontor ved siden af
Klaus Frederiksen på Garnisons Kirkegård og med ham som chef,
som vi kan ansætte for 20.000 kr. om året. Han kan ansættes til
personalerådgivning, regelfortolkning, stillingsopslag,
ansættelsesbeviser, lønforhandlinger, mm vedr. personalesager og
hjælper flere andre kirker, bl.a. Garnisons og Kastels. Vil vi
ansætte ham til at varetage de nævnte opgaver, så vi som
rådsmedlemmer har mere tid til andre aktiviteter i forbindelse
med det kirkelige arbejde?
7. Nyt / siden sidst fra sognepræsten, kirkeværgen, formanden, fra
udvalgene og fra medarbejderne.
8. Orientering vedr. Sahra Lindeberg’s ansættelsesforhold v/ Bente.
9. Information vedr., at Dorthe Kathinka Rasmussen’s ansættelse
udvides med x antal timer til varetagelse af forskellige opgaver v/
Mikkel Wold, bilag 2105 Tillæg til stillingsbeskrivelse
10.Forslag til og beslutning om sognetur til Løgumkloster sidst i
august 2022.
11.Orientering v/ Regitze om Landsforeningen af Menighedsråds
Årsmøde den 6.-7. august – Regitze er delegeret fra os og også fra
Distriktsforeningen.
12.Menighedsrådet årlige møde med personalet – som vil finde sted
den 1. oktober kl. 15 - programmet planlægges nu eller nogen i
Rådet vælges til at varetage opgaven.

13.Møde med menigheden. Datoen er bestemt til den 3. november kl.
19, med foredrag og møde – programmet planlægges eller nogen i
Rådet vælges til at varetage opgaven.
14.Socialt arbejde - Er der nogen i rådet, der vil komme med tiltag
eller har idéer til noget. Fast punkt.
15.Næste mødedato – forslag: et midt i oktober eller november –
datoen for godkendelsen af det endelige budget 2022 er afgørende
for mødedatoen. Forslag sammen med Klaus Frederiksen, hvor
også godkendelse af regnskab 2020 skal foregå: 26. oktober eller
27. oktober.
16.Diskussion og godkendelse af, at vi vil arbejde for, og skaffe
betaling til, at der installeres en elevator på Esplanaden 26,
tjenestebolig for præsten ved Marmorkirken – bilag vedr. tilbud er
vedhængt.
17.Forslag om at nedlægge citykirkerne – se på dap siden, om
yderligere begrundelse fra citykirkerne selv. Vil vi godkende det
forslag?
18.Evt.
Til stede: Bente Dahl, Mikkel Wold, Helle Espersen, Regitze Jensen, Jens
Vindekilde, Jens Kaas, Birthe Malmgren, Anna Vind og Sahra Lindeberg.
Afbud fra: Anders Jørgensen, Hanne Charina Baumann og Kirsten Guldager.

Ad.1. Dagsordenen blev godkendt.
Ad.2. Referatet fra sidste menighedsrådsmøde den 26. maj 2021 blev taget
til efterretning.
Ad.3. Sahra Lindeberg referent.
Ad.4. Jens Vindekilde: Hans Egede-statuen er blevet renset af af to
omgange. Vedtægtsændringer i forhold til præsteboligen skal tinglyses.
Dette har været en lang proces, da det har givet nogle udfordringer.
Advokatfirmaet Stohn er nu sat på sagen.
Ad.5. I Hanne Charina Baumanns fravær stiller formand Bente Dahl sig til
rådighed for menighedsrådet i tilfælde af spørgsmål til kvartalsrapport og
budget.
Ad.6. Menighedsrådet konkluderer, at menighedsrådet selv sidder inde med
en ekspertise, der overflødiggør tilkøb af juridisk rådgivning.
Ad.7. Sognepræsten: Corona-restriktionerne i kirken er hævet, men vi
holder fast i stadig at være fornuftige, da sygdommen jo ikke er forsvundet
og nogle stadig ikke er vaccinerede. Vi har rigtig mange dåb for øjeblikket,
fordi der er et efterslæb efter Coronatiden. Konfirmanderne bliver

konfirmeret den 12. september. De har haft færre timer, end
konfirmanderne plejer, men de har fået videoundervisning, hvilket er blevet
taget godt imod. I kirken har vi ophængt et Afghansk flag på gelænderet i
korbuen. Det har fået mange og positive reaktioner på Facebook. Tiltaget vil
blive fulgt op af en række foredrag. Vi forsøger at skrue lidt ned for brugen
af medhjælpere. Tårnturene, som har været meget efterspurgte, er sat i
gang igen. De teologiske saloner, kristendomskundskab for voksne og
morgenåben i kirken en gang om ugen er også på tapetet. Et forslag om
fællesspisning i menigheden vil ligeledes blive drøftet.
Kirkeværgen: Principgodkendelsen af handicap-indgangen/liften er i hus.
Nu skal arkitekten detailplanlægge for en egentlig godkendelse. Fra uge 36
skal porticus istandsættes. Fra denne uge går de i gang med at ordne
rækværket. Vores lanterneregnskab skal indleveres til Kirkeministeriet. Vi
har været oppe og besigtige blytaget og det så bedre ud end forventet.
Nedløbsrørene vil blive foret.
Formanden: Har indhentet alle underskrifterne, som Jydske Bank har bedt
om. Løgumkloster-turen var en stor succes.
Aktivitetsudvalget: Udover de tidligere nævnte aktiviteter er der planlagt
en lørdagsudflugt til Nordsjællands klostre med Jens Vindekilde.
Medarbejderrepræsentanten: To korsangere har valgt at stoppe i
Marmorkirken. Der har været tre rigtig fine koncerter i august.
Ad.8. Punktet udskydes til næste møde, til efter der er holdt møde med
Garnisonskirken.
Ad.9. Dorthe Kathinka Rasmussens stilling udvides med kirkekulturmedarbejderarbejde samt med mere kirketjenerarbejde.
Ad.10. Menighedsrådet beslutter at foretage sogneudflugt til Løgumkloster
den 19., 20. og 21. august 2022.
Ad.11. Regitze Jensen, som er delegeret fra Marmorkirken og for
Distriktsforeningen, beretter fra Landsforeningen af Menighedsråds
årsmøde. Referater fra mødet findes på Landsforeningens hjemmeside.
Næste årsmøde finder sted den 10.-12. juni 2022.
Ad.12. Den 1. oktober kl. 15 er der planlagt medarbejdermøde. Der vil blive
taget udgangspunkt i ”Lovhjemmel ved årligt møde mellem menighedsråd
og medarbejdere”, men mødet skal gerne munde ud i en samtale.
Ad.13. På menighedsmødet den 3. november kl. 19 vil der dels være
foredrag og dels være mulighed for spørgsmål og nye forslag fra
menigheden. Et par sange fra Højskolesangbogen er også på programmet.
Anna Vind vil spørge kirkehistoriker Anders Holm angående foredrag.
Ad.14. Der er forslag om fællesspisning evt. i samarbejde med
Garnisonskirken.
Ad.15. Dato for næste menighedsrådsmøde: 26. oktober kl. 17.

Ad.16. Mikkel Wold orienterer rådet om forhistorien angående etablering af
elevator i præsteboligen. Menighedsrådet stiller sig positivt under
forudsætning af, at provstiudvalget godkender beslutningen.
Ad.17. Menighedsrådet tager forslaget til efterretning.
Ad.18. evt.
Det vedtages at starte op med kirkekaffe den 1. og 3. søndag i måneden fra
den 19. september. Kaffen vil blive serveret både i sakristiet og i kirken,
således at vi fordeler os lidt spredt.
Dorthe Kathinka laver en poster og evt. en folder om kunstsalon for børn til
distriktsforeningens Event d. 11. september.

