Beslutningsreferat fra møde i Menighedsrådet ved
Frederikskirken den 23. august 2018

Ordinært møde
BESLUTNINGS-referat

Til stede
Malene Vangsøe Bitsch
Poul Jørgen Dybdal
Gillian Godette
Ellen Goting
Ruth Hove
Lene Juhl Kofod
Marianne Lorenzen
Raymond Lyhne
Jens Mægbæk Madsen
Sara Baj Svensson
Jens Holger Geil
Stedfortræder:
Fraværende:
Lis Kjær
Jens Smedegaard
Andrea Gynther-Sørensen
Søren Gynther-Sørensen
Lisbeth Lindegaard
Lars Svendsen
Jette Marie Bundgaard Nielsen
Pia Lund

1. Orientering fra formanden

1.Udgivelsen af vores kirkeblad er besluttet ændret til 2 årlige
blade. Redaktøren har besluttet, at terminerne bliver Dec – juni
og Juli – november. Så har vi mulighed for at få bladene
distribueret.
2.Der afholdes 3 koncerter i efterårssæsonen. Den 11. oktober
kan man høre 8 af Danmarks fineste unge musikere i en helt
særlig samarbejdskoncert mellem de to ensembler Kottos og
Njyd. Den 11. november spiller vor egen organist Anders
orgelmusik af Debussy og Ravel. Den 2. december afholdes
julekoncert med blokfløjtenisten Michala Petri og Lars
Hannibal.
3.Aarhus distriktsforening afholder et orienteringsmøde om
Menighedsrådsforeningen som arbejdsgiverorganisation med
forhandlingsret. Mødet afholdes den 3. oktober kl. 18 – 20,
Johannesgaarden, Sct. Johannes Alle 1. Tilmelding senest 26.
sep.
Der afholdes et kursus: Inspiration til visionsarbejde. Kursus
afvikles den 25. oktober kl. 17.30 – 21.00 i Åby Sognegård,
C.A. Thyragodsvej 49, Åbyhøj. Det koster 150 kr. tilmelding
senest 12. oktober.
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2. Kommunikationsmedarbejder
Marianne Meindahl fortæller
om sit arbejde

3. Orientering fra præster

4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Marianne havde et oplæg i 3 punkter
1. Gennemgang af de nuværende opgaver
2. Kommunikationen fra kirken, som den er i dag
3. Forslag til hvordan Frederikskirken kunne kommunikere
med menigheden.
På grund af det store fravær i rådet gennemgik Marianne alene
det 1. punkt. Det blev aftalt, at Marianne dukker op i rådet igen
senere, når vi har alle med.
Indskrivningen af konfirmander er i gang. Der forventes en samlet flok på 130 fordelt på 6 hold.
Lisbeth har en praktikant i efteråret. Cand. teol Sofia Levring
Dimetriou, prædiker den 18. november.
Hen over sommeren har der været lidt travlhed blandt præsterne,
ferieafløsning i Beder, Malling og Holme.
Sara orienterede om at der var tilmeldt 2 nye frivillige. En kaffebrygger samt en blomsterdekoratør.
Hun orienterede endvidere om at kirketjener Karin er faldet godt
til i jobbet og at alle er glade for samarbejdet.

5. Behandling af 2. kvartalsrapport
2018 - halvårsregnskab

6. Orientering fra Bygnings- og
kirkegårdsudvalget om cykelparkering

7. Status på renovering af sognegården

8. Næste møde

JH orienterede om at Sara er gravid og går på barsel medio december.
Under kassererens fravær orienterede Jens Holger om indholdet i
halvårsregnskabet og gennemgik og forklarede de største afvigelser. Overordnet set ser regnskabet godt ud. Regnskabet blev
taget til efterretning.
Raymond orienterede om drøftelserne i Bygnings- og kirkegårdsudvalget om cykelparkering. Han rundsendte billeder af
mulige stativer. Priserne ligger på 16.000 – 28.000 kr. for 40 stk.
Hvortil kommer støbning/ montering og udgravning af arealet.
Placeringen er endnu ikke helt på plads. Det blev foreslået at stativerne placeret til venstre ved indgangen til kirken. Det blev
overdraget til udvalget at arbejde videre med sagen, hvor bl.a.
provstiets stillingtagen til placeringen på en del af kirkegården
skal afklares.
Indholdsmæssigt forløber byggesagen som planlagt. På det seneste er der opstået visse forsinkelser – bl.a. på grund af mandsskabsflugt fra tømrerne. Der afholdes et afsluttende byggemøde
onsdag den 29. august, hvor man samtidig skal registrere mangler. Mødelokalerne tages i brug på tirsdag til konfirmandundervisning selvom der mangler et køkken og toiletfaciliteter på 1.
salen.
25. september, kl. 18.30 i de nyrenoverede mødelokaler

Beslutningsreferat fra møde i Menighedsrådet ved
Frederikskirken den 23. august 2018
9. Eventuelt

Marianne Lorenzen orienterede om den forestående udflugt for
menighedsrådet: Den gennemføres den 2. oktober med afgang i
egne biler fra kirken kl. 15.50. Til Christianskirken, hvor vi skal
være fra 16 – 18. Videre til Viby kirke fra 18.30 til ca. 20.30.
Kørsel og øvrige detaljer afklares på næste møde.
Skoleleder Mogens Steen Petersen, Skåde Skole har spurgt om
jeg som menighedsrådsformand vil lægge navn til et citat, som
skal vedhæftes en fondsansøgning om midler til opførelse af
Skåde – Højbjerg Langhus. Citatet lyder:
Frederikskirken er kirke for ca. 10.000 sognebørn og danner ammen om et varieret kirkeliv med traditionelle gudstjenester, men
også koncerter, babysalmesang, foredrag, seniorklub mv. Fra
kirkens side vil vi gerne vise vor støtte og opbakning til projektet Skåde-Højbjerg Langhus. For at være i stand til at skabe gode
rammer for lokalt engagement og møder mellem mennesker er
det vigtigt med spændende og fleksible faciliteter, der kan bruges af borgere på mange måder. Vi kan se at med de nye muligheder på _Skåde Skole, vil vi kunne lave flere og mere varierede
aktiviteter for de mennesker, som kommer i Frederikskirken.
Menighedsrådet godkendte at formanden citeres som foreslået.
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