Beslutningsprotokol
Menighedsrådsmøde i Marmorkirken/Frederiks Kirke
26. oktober 2021 kl. 17
Til stede: Bente Dahl, Anders Jørgensen, Helle Espersen, Kirsten Guldager, Regitze
Jensen, Jens Vindekilde, Hanne Charina Baumann, Birthe Malmgren, Anna Vind, Jens
Kaas, Klaus Frederiksen og Sahra Lindeberg (Ref.)
Afbud fra: Mikkel Wold

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra seneste møde 30. august 2021 tages til efterretning. Har været
rundsendt på mail og godkendt af Rådet i ugen efter mødet.
3. Referent – Sahra Lindeberg
4. Økonomi v/ Klaus Frederiksen. Herunder godkendelse af revisionsprotokollat
for regnskab 2020, 3. kvt. 2021 og endelig godkendelse af budget 2022 bilag:
budget 2022, regnskab 2020
5. Forslag: skifte bank fra Jyske Bank til en anden.
6. Nyt / siden sidst fra kirkeværgen, formanden, fra udvalgene og fra
medarbejderne.
7. Orientering vedr. Sahra Lindebergs ansættelsesforhold v/ Sahra og Bente.
8. Tillidsposterne, formand, næstformand, kasserer, kontaktperson er valgte for
et år ad gangen – ny konstituering.
9. Sognetur til Løgumkloster 16-18 september 2022. Refugiet har reserveret
værelser til os.
10.Menighedsrådet årlige møde med personalet – fandt sted den 1. oktober kl. 15
– hvordan gik det? V/ Anders
11.4 suppleanter for Regitze til provstiudvalget vælges.
12.Møde med menigheden den 3. november kl. 19. 1. oplæg ved Johanne Stubbe
2. spørgsmål, snak og dialog om emnet 3. de fremmødte kan spørge os fra
Rådet om hvad vi laver etc. 4. evt. -foredragets tema og indhold: Foredrag v.
lektor i dogmatik, KU, Johanne Stubbe Teglbjerg Kristensen

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.
14.Er der nogen, der vil være frivillige hjælpere til arrangementer f.eks.
kirkekaffe, aktiviteter i kirken o. lign, så vi arbejder sammen med
medarbejderne. Medarbejderne ser positivt på forslaget. Vi frivillige bidrager
med det vi kan og vil, og ikke noget fagligt.
15.Suste Bonnens plan med at lave en statue på 5,5 m lige uden for kirken.
Hvordan forholder vi os til den nabo?
16.Tinglysning af præsteboligen:
I tingbogen er Menighedsrådet angivet som ejer af præsteboligen. Det beror på en
fejl, idet Menighedsrådet ikke kan eje fast ejendom. Den reelle ejer er Frederiks
Kirke ved Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42661449, som nu er oprettet i CVR
som Folkekirkelig Institution. Tingbogen skal stemme overens hermed. Det skal
meddeles Tinglysningsretten, at der skal ske navneændring, og at det er Frederiks
Kirke ved Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42661449, der er rette ejer.
Beslutning:
Menighedsrådet beslutter, at vi som Folkekirkelig Institution vil være ejere af
præsteboligen med navnet Frederiks Kirke ved Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
42661449

17.Næste mødedato. Forslag onsdag 5/1 eller 19/1 – 2022
18.Julefrokost. Planlægning.
19.Evt.

Ad.1. Punkt 4 bliver skubbet til efter punkt 12. Ellers blev dagsordenen godkendt.
Ad.2. Referatet fra menighedsrådsmødet den 30. august blev taget til efterretning.
Ad.3. Sahra Lindeberg valgt til referent.
Ad.5. Menighedsrådet støtter initiativet til at skifte bank. Imidlertid vil Bente Dahl, Jens
Vindekilde og Anders Jørgensen undersøge sagen nærmere.
Ad.6. Kirkeværgen: Ved kulturnatten den 15. oktober kom der ca. 9000 gæster forbi i
løbet af aftenen i Marmorkirken. Ved Ars Novas tre små koncerter i løbet af aftenen var
der ca. 1400 – 1500 tilhørere.
Porticus og blytaget er blevet undersøgt. Handikapadgangen er under forberedelse.
Hegnet omkring kirken er næsten færdigt. Den 8. november går man i gang med at
forberede undersøgelserne af kuppelmalerierne. Der er blevet sat ny led-lampe op på
prædikestolen. Lofthejset er blevet tilset. Der er blevet afsat fire dage til stemning af

orglet. Reolsystemet til organistens noder er på vej. Bente Dahl og Hanne Charina
Baumann har fået kontorplads i kirken.
Formanden: Tinglysning af vandrørene har været en meget tidskrævende sag.
Aktivitetsudvalgene: Der er planlagt et foredrag med Susanne Freddin Skovhus og et
foredrag i forbindelse med menighedsmødet med Johanne Stubbe Teglbjerg Kristensen.
Medarbejderrepræsentant: Der er blevet ansat ny tenor i koret.
Ad.7. Sagen er i gang.
Ad.8. Konstituering:
Formand: Bente Dahl blev valgt.
Næstformand: Regitze Jensen blev valgt.
Kasserer: Hanne Charina Baumann blev valgt.
Kontaktperson: Anders Jørgensen og Mikkel Wold til at varetage posten i fællesskab.
Kirkeværge: Jens Vindekilde blev valgt.
Ad.9. Datoen for Løgumklosterturen blev fastlagt til 16.-18. september 2022.
Ad.10. Medarbejdermødet den 1. oktober blev evalueret og konklusionen var, at det
havde været et både konstruktivt og hyggeligt møde.
Ad.11. Menighedsrådet valgte tre stedfortrædere for Regitze Jensen som sidder i
provstiudvalget: Bente Dahl, Birthe Malmgren og Helle Espersen.
Ad.12. Ved menighedsmødet den 3. november lægges der ud med et foredrag om den
aktuelle liturgidiskussion i folkekirken ved Johanne Stubbe Teglbjerg Kristensen.
Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til menighedsrådet, hvilket meget
gerne må munde ud i en dialog med menigheden, som muligvis har forslag og ideer.
Ad.4. Klaus Frederiksen fremlægger Revisionsprotokollat 2020. Det blev taget til
efterretning af menighedsrådet.
Ad.4a. Klaus Frederiksen forlagde 3. kvartalsrapport 01-01-2021 – 30-09-2021 for
menighedsrådet. Kvartalsrapporten blev godkendt.
Ad.4b. Klaus Frederiksen gennemgik Årsbudget 2022. Menighedsrådet godkendte
”Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62568518, Budget 2022, Endelig budget
afleveret d. 18-10-2021 12:25”.
Ad 4c. Kasseren har forespurgt Klaus Frederiksen at gøre enkelte konti i kirkens regnskab
mere overskuelige og fremme anvendeligheden.
Klaus Frederiksen stiller sig positiv.
Ad.13. Drøftelserne er i gang.

Ad.14. Forslag om frivillighed: Menighedsrådet stiller sig positivt.
Ad.15. Menighedsrådet drøftede opsætning af statue foran Marmorkirken og et enigt
menighedsråd besluttede at overdrage sagen til videre behandling i kirkeudvalget.
Ad.16. Vedrørende tinglysning af præsteboligen:
Vi som menighedsråd som folkekirkelig forening vil være ejere af præsteboligen med
navnet Frederiks Kirke ved Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42661449. Formålet
med foreningen Frederiks Kirke ved Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42661449, er
alene at stå som den tinglyste adkomsthaver til lejligheden Esplanaden 26, 3., 1263
København K. Tegningsreglerne og bestyrelsen i Frederiks Kirke ved Frederiks Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 42661449, følger og er altid identiske med tegningsreglerne og
bestyrelsen i Frederiks Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62568518.
Ad.17. Næste menighedsrådsmøde: 5. januar 2022.
Ad.18. Julefrokost tirsdag den 30. november 18.30.

