
Menighedsrådsmøde den 21. oktober 2020 

Beslutningsprotokol 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra seneste menighedsrådsmøde 

3. Meddelelser fra Viggo 

4. Meddelelser fra Mikkel  

5. Meddelelser fra: 

      Kirkeværge 

      Kontaktperson 

      Medarbejderrepræsentant 

      Sognearbejde  

      Aktivitetsudvalg 

      Kirketjener 

      Ytringer fra menigheden 

6. Godkendelse af revisionsprotokollat. Klaus og Anne Grethe (Bilag) 

7. Godkendelse af Budget 2021. Klaus og Anne Grethe (Bilag) 

8. Evt. 

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

Ikke til stede: Bjørn Møller. 

Referent: Sahra Lindeberg 

Ad.1. Dagsordenen godkendes med tilføjelse af punkt 4a: Ekstra højtaler i kirken, punkt 
4b: Indstilling fra byggeudvalget, punkt 6a: tegningsberettigede, punkt 7A: Godkendelse 
af kvartalsrapport.  

Ad.2. Referat fra sidste møde blev godkendt. 



Ad.3. Formand Viggo Nørgaard Nielsen byder velkommen til mødet. 

Ad.4. Mikkel Wold fortæller om hærværk af Hans Egede-statuen og om hvordan han i 
denne forbindelse har modtaget en række mails, som tenderer til at være ubehagelige. 

De nye konfirmander starter i morgen den 22. oktober. Det gamle konfirmandhold mødes 
endnu til filmaftener. 

Ad.4.a. Der er behov for ekstra højtaler på pulpituret, hvilket er blevet særligt akut her 
under Corona, da vi skal sidde spredt. 

Ad.4.b. Kasserer Anne Grethe Rasmussen orienterer rådet om, at der foreligger en 
portion restmidler. Byggeudvalget har drøftet istandsættelse af kuppelmalerier og 
korkælder for midlerne. 

Menighedsrådet beslutter at lade korkælderen blive renoveret og at der etableret ekstra 
højtaler på pulpituret.  

 Ad.5. Kirkeværgen: Hans Egede-statuen skal renses af og Jens Vindekilde har været i 
kontakt med Nationalmuseet desangående.  

Lanternearbejdet er ved at være færdigt. Arbejdet er meget smukt udført. 

Dorthe Kathinka tager sig af haverne og de har høstet stor ros. 

Kontaktperson: Intet 

Medarbejderrepræsentant: Jens Kaas fortæller, hvordan koret forsøger at få det bedste 
ud af det på trods af Corona-restriktionerne. 

Sognearbejdet: Mikkel Wold fortæller, at man er ved at få godkendt Jens Vindekilde 
som kasserer samt Birthe Malmgren. 

Det går fint på Nybodergården. Heldigvis har ingen været smittet med Corona. Desværre 
er der imidlertid kommet begrænsninger for besøgende igen. Gudstjenesterne 
fortsætter heldigvis, men præsterne må alene samtale med beboerne udendørs.  

Aktivitetsudvalget: Der vil blive indkaldt til møde om næste år, når det nye råd har 
konstitueret sig. 

Kirketjener: Intet. 

Ytringer fra menigheden: Intet. 

Ad.6. Anne Grethe Rasmussen gennemgår Revisionsprotokol vedrørende årsregnskab 
2019. Menighedsrådet tog det til efterretning. 

Ad.6a. Frederiks sogns menighedsråd er opmærksom på at være mere præcis i valg af 
tegningsberettige. 

Ad.7. Årsbudget 2021 fremlægges af Anne Grethe Rasmussen og Klaus Frederiksen. 



”Frederiks Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 62568518, Budget 2021, Endelig budget 
afleveret d. 30-09-2020 10:54” blev godkendt af menighedsrådet. 

Ad.7a. Anne Grethe Rasmussen gennemgår kvartalsregnskabet. Der har været store 
vedligeholdelsesudgifter. Der er stadig ingen indtægter for tårnture. Til gengæld har 
forbruget været mindre på grund af Corona.  
Kvartalsrapport 01-01-2020 til 30-09-2020 godkendes af menighedsrådet.


