
Menighedsrådsmøde torsdag den 24. januar 2019 

Beslutningsprotokol 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 8. nov. 2018 

3. Meddelelser fra Viggo 

4. Meddelelser fra Mikkel 

5. Orientering fra byggeudvalgsmøde den 9. januar. Jens og Anne Grethe 

6. Orientering og samtale om jubilæer: Viggo 

a) Mikkels 25 års jubilæum 

b) Kirkens 125 års jubilæum: Herunder orientering fra redaktionsudvalg, festudvalg og 
tanker om festgudstjenesten 

7. Sognearbejde: Indstilling af nyt medlem, Birthe Malmgren og Jens Vindekilde som 
kasserer. Mikkel 

8. Hjemmesiden. Mikkel 

9. Meddelelser fra: 

Kirkeværge 

Kirketjener 

Kontaktperson 

Sognearbejde 

Medarbejderrepræsentant 

Aktivitetsudvalget 

Ytringer fra menigheden 

10. Evt. 

Til stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold, Helle Espersen, Anne Grethe Rasmussen, 
Helle Vallø, David Vestergaard Eriksen, Hanne Charina Baumann, Jens Kaas, Jens 
Vindekilde og Sahra Lindeberg (sekr.). 

Afbud: Anna Vind og Bjørn Møller. 



Ad.1. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af endnu et punkt: 4a. Betalingsformer 
ved arrangementer. 

Ad.2. Referatet fra 8. nov. blev godkendt. 

Ad.3. Lægges ind under andre punkter. 

Ad.4.a. Der har vist sig behov for andre betalingsformer ved turistboden, i forbindelse 
med arrangementer osv. Mobilepay ville måske være en umærket mulighed.  

For at kirkehøjskolen kan gennemføres, skal flere tilmelde sig arrangementet. Der vil 
bl.a. blive sat en annonce i Kristeligt Dagblad. 

Blomsterudstillingen i kirken, som havde fokus på FN´s verdensmål, var en stor succes, 
men for arrangørerne gav den stort underskud. Menighedsrådet beslutter derfor at 
bidrage med et beløb. 

Ad.4. Igen i år vil Frederiks kirke og Garnisonskirken holde fællesgudstjeneste 2. 
pinsedag. I år vil Susanne Freddin Skovhus prædike i Marmorkirken og der inviteres 
efterfølgende på en sandwich i sakristiet. 

Den 15. marts er det Børnenes kulturnat/Lille kulturnat og Marmorkirken deltager 
selvfølgelig i arrangementet. Arrangementet foregår mellem 16 og 21. 

Sidste år deltog Marmorkirken ikke i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling, men det 
vil vi meget gerne i år. Det er i år den 10. marts og Mikkel Wold opfordrer til, at man 
melder sig som indsamler. 

Ad.5. Viggo Nørgaard Nielsen har haft møde med Oticon om det nye lydanlæg. De går i 
gang i uge 5 og planen er, at de skal være færdige til påske. Foreløbigt ser det ud til, at 
alt går efter planen. 

Fugtskaderne i hvide rundgang står også for at skulle udbedres og porticus skal repareres 
på et tidspunkt, hvor vi har færrest handlinger i kirken. 

Der bliver ved med at være vand i kælderen og det skal der gøres opmærksom på ved 
det kommende provstesyn. 

Ved byggeudvalgsmødet drøftede man ligeledes muligheden af en bedre handikap-
indgang til kirken. Det er meget vanskeligt på grund af de mange trapper, men syd-
indgangen synes at være bedst egnet. Menighedsrådet beslutter at høre firmaer med 
speciale på området om at komme med forslag på en løsning. 

Brandalarmen skal skiftes i nær fremtid. 

Ad.6.a. Der vil i forbindelse kirkekaffen den 3. marts blive holdt reception i anledning af 
Mikkel Wolds 25. års jubilæum. Den 5. marts mellem 15-17 vil den mere officielle 
reception finde sted. 



Ad.6.b. I forbindelse med forberedelserne til kirken 125 års jubilæum fortæller 
redaktionsudvalget, at det går rigtig godt og at artiklerne til udgivelsen er på trapperne. 
Der er også indhentet tilbud fra trykkere.  

De fire artikler, som allerede foreligger, vil blive trykt i et særnummer af kirkebladet.  

Festgudstjenesten er under planlægning og efter gudstjenesten vil der blive afholdt 
middag i Garnisonskirkens menighedshus. 

Ad.7. Birthe Malmgren vil gerne træde ind i sognearbejdet og Jens Vindekilde stiller sig 
til rådighed som kasserer. Menighedsrådet takker og godkender. 

Ad.8. Mikkel Wold fortæller, at der er behov for en ny og bedre hjemmeside og at han 
har modtaget et tilbud, som lover godt. Punktet vil blive taget op igen på næste 
menighedsrådsmøde. 

Ad.9. Meddelelser fra: 

Kirkeværgen: Der er ved at blive foretaget en inventaroptælling. 

Kontaktperson: Der vil blive indkaldt til nye MUS-samtaler i nær fremtid. 

Medarbejderrepræsentant: Foreslår at Frelsens Hær sættes på kollektlisten, hvilket 
rådet tilslutter sig.  

Medarbejderne spørger, hvor julegratialet blev af. 

Aktivitetsudvalget: Foråret er planlagt.   




