
Menighedsrådsmøde den 23. oktober 2019 

Beslutningsprotokol 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat  

3. Valg af formand, næstformand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson 

4. Meddelelser fra Viggo 

5. Meddelelser fra Mikkel  

6. Orientering om personalesituationen. David 

7. Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskabet 2018 (Bilag) Viggo / Anne 
Grethe /Klaus 

8. Godkendelse af budget 2020. (Bilag) Anne Grethe / Klaus 

9. Hynder. Forslag om, at projektet deles over 2 år. Beslutning. Anne Grethe 

10. Kirkekaffe. Genoptages fra sidste menighedsrådsmøde. Alle 

11. Julegratiale. Genoptages fra sidste menighedsrådsmøde. Viggo 

12. Evaluering af jubilæumsåret. Alle 

13. Menighedsmødet den 17. november. Aftale om program. Viggo 

14. Menighedsrådsmøder forår 2020. Datoer. Alle. 

15. Meddelelser fra: 

      Kirkeværge 

      Kirketjener 

      Sognearbejde 

      Medarbejderrepræsentant 

      Aktivitetsudvalg 

     Ytringer fra menigheden 

16. Evt. 



Til stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Helle Vallø, Anne Grethe Rasmussen, Helle Espersen, 
David Vestergaard Eriksen, Jens Kaas, Bjørn Møller, Hanne Charina Baumann og Klaus 
Frederiksen. 

Afbud fra: Mikkel Wold, Jens Vindekilde og Anna Vind. 

Referent: Sahra Lindeberg 

Ad.1. Dagsordenen godkendes med tilføjelse af punkt 7A: Kvartalsrapport. 

Ad.2. Referat fra sidste møde blev godkendt med følgende tilføjelse under punktet 
medarbejder repræsentant: Jens Kaas spørger rådet i hvilket omfang, han er forpligtet 
i forbindelse med ekstern præst i kirken. Punktet vil blive behandlet ved 
næstkommende menighedsrådsmøde. 

Ad.3. Formand: Viggo Nørgaard Nielsen valgt. 

          Næstformand: David Vestergaard Eriksen valgt.  

          Kasserer: Anne Grethe Rasmussen valgt. 

          Kontaktperson: David Vestergaard Eriksen valgt. 

          Kirkeværge: Jens Vindekilde valgt. 

Ad.4. Formanden beretter fra Landemoden, hvor temaet var liturgi. Ligeledes referer 
han fra byggeudvalgsmødet, hvor emnerne bl.a. var haveanlæggene, hynderne, 
zinkvaserne, etablering af   lift og kuppellanternen.   
Viggo Nørgaard har modtaget tilbud om at få renoveret Svaneorglet fra Det Danske 
Orgelselskab. Han skal have møde med dem i morgen, hvor han får tilbuddet uddybet. 

 Ad.5. Intet. 

Ad.6.  David Vestergaard Eriksen meddeler rådet, at Alexander Hajder er blevet tilbudt 
en fratrædelsesordning, som han har takket ja til. Det betyder, at vi nu er nede på 
halvanden kirketjener. Anna er blevet tilbudt at gå op på fuld tid og det vil hun gerne. 
Det er stadig under overvejelse, om der skal ansættes en fast halvtids kirketjener mere.  
Menighedsrådet godkender engangsvederlag til de to kirketjenere som anerkendelse for 
deres store indsats. 

Ad.7. Klaus Frederiksen orienterer om revisionsprotokollatet for årsregnskabet 2018.       
Revisionsprotokollatet blev godkendt af menighedsrådet. 

Ad.7a. Anne Grethe Rasmussen forelægger kvartalsregnskabet og konkluderer, at det ser 
fornuftigt ud. 



Ad.8. Ann Grethe Rasmussen gennemgår Årsbudget 2020. Menighedsrådet godkendte 
”Frederiks Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 62568518, Budget 2020, Endelig budget 
afleveret d. 20-10-2019 22:37”  

Ad.9. Viggo Nørgaard Nielsen forelægger tilbud på udskiftning af hynder og anbefaler, at 
projektet deles over to år. Anne Grethe Rasmussen gennemgår forslag til finansiering af 
projektet. Menighedsrådet godkender forslaget, hvor man vil bede om at bruge af de 
frie midler. 

Ad.10. Viggo Nørgaard Nielsen fortæller, at der har været tyveri i kirken i forbindelse 
med en kirkekaffe. 
Det besluttes, at man i en periode vil lade kaffe og the stå i termokander på bordet, så 
alle selv kan tage. Ordningen gælder foreløbig til førstkommende menighedsrådsmøde i 
januar. 

Ad.11. Menighedsrådet beslutter at give det faste personale julegratiale. 

Ad.12. Ved evalueringen af jubilæet var der både ros til jubilæumsskrifterne, til 
festgudstjenesten, det efterfølgende frokostarrangement og musikarrangement. 
Skuffende fremmøde ved jubilæumsforedragene. 

Ad.13. Viggo Nørgaard Nielsen minder om menighedsmødet den 17. november og 
fortæller om, hvordan det vil løbe af staben. 

Ad.14. Datoer for menighedsrådsmøder i 2020: 22. januar, 26. marts og 13. maj.


