
Menighedsrådsmøde den 14. marts 2019 
Beslutningsprotokol 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 24. januar 

       3.   Meddelelser fra Viggo 

       4.   Meddelelser fra Mikkel 

       5.   Godkendelse af regnskab for 2018. (2 bilag) Klaus og Anne Grethe 

       6.   Finansiering af diverse udgifter i 2019 (Anne Grethe) 

       7.   Fondsansøgning til istandsættelse af Kuppellanternerne. (David og Anne Grethe)  

       8.   Juridisk vurdering af metrosag (David) 

       9.  Orientering omkring jubilæet (Viggo) 

       10.   Meddelelser fra: 

a – Kirkeværge  

b - Kirketjener 

c – Kontaktperson 

d – Repræsentant for sognearbejdet 

e – Medarbejderrepræsentant 

f – Aktivitetsudvalg 

g – Ytringer fra menigheden 

11. Evt.  



Til stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold, Anna Vind, Helle Vallø, Helle Espersen, Anne 
Grethe Rasmussen, David Vestergaard Eriksen, Jens Vindekilde, Bjørn Møller, Jens Kaas og Klaus 
Frederiksen. 
Afbud fra: Hanne Charina Baumann 

Referent: Sahra Lindeberg. 

1. Dagsordenen blev godkendt.  

2. Referatet fra 24. januar blev godkend. 

3. Formand Viggo Nørgaard Nielsen fortæller, at Jens Vindekilde og han har været til møde med 
Nationalmuseet og Metroselskabet om færdiggørelse og genopsætning af statuerne. Det 
økonomiske skal afklares nærmere, men de har lovet at gøre deres bedste for at blive færdige inden 
jubilæet den 18. august. 
De nye højtalere er blevet sat op og de ser nydelige ud. 

4. Sognepræst Mikkel Wold takker menighedsrådet for det fine arrangement i anledning af hans 25 
års jubilæum ved Marmorkirken. 
Det går godt med konfirmandholdet. De synes engagerede.  
Der er fuldt hus ved vintersalonerne og Mikkel har talt med Pia Søltoft om at gennemføre endnu en 
sæson.  

5. Kasserer Anne Grethe Rasmussen gennemgår årsregnskabet for 2018 for menighedsrådet.  
Menighedsrådet godkender ”Frederiks Sogns Menighedsråd CVR-nr. 62568518, Regnskab 2018, 
Afleveret d. 27-02-2018 12:47”. 

6. Anne Grethe Rasmussen orienterer rådet om diverse udgifter i 2019: 
1. Orglet skal repareres. 
2. De fire haver rundt om kirken skal anlægges og beplantes. 
3. Kirkens yderdøre skal males. 
Menighedsrådet beslutter at finansiere projekterne af de frie midler. 

Der skal etableres et gelænder, så gangbesværede kan komme til alters. 

7. David Vestergaard Eriksen beretter fra provstiudvalget om drøftelse af finansiering af 
kuppellanternerne ved hjælp af fondsmidler. Menighedsrådet tilkendegiver, at de i første omgang vil 
ansøge fonde til istandsættelsen.    

8. David Vestergaard Eriksen fremlægger for rådet, om hvorvidt man bør gå videre med en juridisk 
vurdering af metrosagen. 

9. Formanden orienterer menighedsrådet om planerne for jubilæet.  
Helle Vallø fortæller om det planlagte særtryk af kirkebladet og om publikationens økonomi. 



Det besluttes, at redaktionsudvalget skal arbejde videre på projektet og har af menighedsrådet fået 
mandat til at træffe beslutning. 

10. Kirkeværgen: Både hvide rundgang, porticus og orglet skal istandsættes her i foråret, så der 
bliver travlhed i kirken. 
Den 28. marts skal det nye lydanlæg være færdigt. 
Kontaktpersonen fortæller, at man er i gang med at gennemføre de årlige MUS-samtaler med 
medarbejderne. Der skal også foretages en APV-vurdering inden for den kommende tid. 
Medarbejderrepræsentant: En sopran har sagt op og en ny er blevet ansat. 
Jens Kaas efterlyser koncertbudget. 
Slutteligt foreslår han kammermusikkoncerter i sakristiet. 
Sognearbejdet: Birthe Malmgren er trådt ind i sognearbejdets bestyrelse og sidder hermed også 
med i Nybodergaardens bestyrelse. Det er rigtig positivt. Sognepræst fra Garnisonskirken Claus 
Oldenburg går af den 26. maj og forlader derfor sin post i Nybodergaardens bestyrelse til juni. 

    


