Beslutningsprotokol
Budolfi sogn – menighedsrådsmøde tirsdag den 19. marts 2019 kl. 16.30
Tilstede: Formand Jette Engelbreth Holm (JE), Næstformand Leif Sondrup (LS), kontaktperson Vibeke Gamst
(VG), valgte kasserer Claus Hein (CH), Kirkeværge Erik Froulund (EF), Per Jacobsen (PJ), Frank W.
Christensen (FWC), Jette Spliid Andersen (JS), domprovst Niels Christian Kobbelgaard (NCK), sognepræst
Hanne Dahl (HD), sognepræst Henriette Pedersen (HP), studenterpræst Christen Staghøj Sinding (CSS),
kordegn Erik Egstrup (EEG).
Suppleanter: Sietske Møller,
Afbud: Peter Overgaard, Nanna Holm, Vita Kammersgaard, Rita Andersen, Rikke Pedersen.

Dagsorden
Budolfi sogn – menighedsrådsmøde tirsdag den 19. marts 2019 kl. 16.30
Afbud: Peter Overgaard, Nanna Holm
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Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden

Type
Godkendelse
Dagsorden godkendt

V/

Bilag

Tilføjelse af punkt 4, rest pkt. flyttes
Arkiv, journalisering, ekstern arbejdskraft,
lovgivning.

2

Referat af 26.02.2019
underskrives

Tages med til næste møde

Økonomi

Beslutning

Godkendelse af
regnskab

Årsregnskab 2018 godkendt.
Stemplet: Budolfi Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 57959215, Regnskab 2018,
Afleveret d. 26-03-2019 13:42.

CH
EEG
Bilag 1
Årsregnskab

Skema Styring af anlægsopgaver 2018
gennemgået.
Rettelser fra Bilag 1 og 2 til endelig Årsregnskab
vedr. mindre resultat drift 16.000 gennemgået.
Godkendelse af
kvartalsrapport 4
kvartal 2018

Godkendt og underskrevet

Bilag 2
Kvartalsrapport
4. kvt.

3

Arkiv, journalisering,
ekstern arbejdskraft,
lovgivning.

Orientering/ beslutning
Forslag om at ansætte en ekstern medhjælp til
ajourføring af arkiv i Bispehuset.

JE

Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til at
arbejde med ajourføring af arkiv.
Arbejdsgruppe bestående af CH, FWC, NCK, EEG.
Projektet iværksættes hen over sommeren. EEG
indkalder.
4

Tilkendegivelse af
deltagelse i
Menighedsrådets
studietur lørdag 25/5

Orientering

JE

Tilmeldinger fra Menighedsrådet modtaget.
EEG samler sammen vedr. medarbejdere.
Tilbagemelding til JE.

5

Nyt fra:
Kirkeudvalg

Orientering
- Orientering om Kirkeudvalgsmøde med deltagelse
af arkitekt Ole Knudsen.
- Orientering om Handicapdør Domkirke.
Forslag om renovering af handicapdør og forslag
om en evt. lift ved tårnindgang kirke. Der var
enighed om at arbejde videre med løsning ved
eksisterende handicapdør.
-Orientering vedr. arkæologisk udgravninger øst for
kirken.
- Skade på pullert. Der er modtaget faktura på
reparation af skade på kr. 68.000. Faktura er sendt
videre til arkitekt, som videresender til
skadevolder.
-Orientering om forskellige kalkningstyper i
Domkirken.
-Orientering om faktura vedr. overgravet kabel
lynafleder.
-Orientering vedr. arbejdet med Budolfi plads. Der
er taget højde for at blytækker kan arbejde med
blytag etape 3.
-Der efterspørges om det var muligt at få notat/
referat fra kirkeudvalgsmøder sendt ud med
dagsorden.

FWC
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Aktivitetsudvalg

Orientering

Kommunikationsudvalg

Intet at bemærke

Frivillige-udvalg

Der mangler frivillige til Skærtorsdag. Tilmelding
kan sendes til VK.
HD, NCK, EEG deltager i oprydning efter
gudstjenesten.

Kunstudvalg

Intet at bemærke

Nyt fra:

Orientering

Præster

Orientering om studiegrupper, planlægning
efterår.
Konfirmander. Orientering om udfordringer i fht.
byggeri Budolfi Plads.
Konfirmanderne har afsluttet kunstprojekt, som
kan ses på KUSNSTEN. Udstillingen flyttes efterflg.
til Orangeriet Folkekirkens Hus.

Provst (provstiudvalg
PU)

Der er kommet ny udmelding fra PU vedr.
afregning af forbrugsafgifter præstebolig.
Taget til efterretning.

Kontaktperson

Orientering om ansættelsesforhold for korister.
Medarbejderes deltagelse i årskurser, organist,
kordegn, kirketjenere.
Der er modtaget skriftlig anmodning fra Margrethe
Østergaard. Der er modtaget mundtlig forespørgsel
fra tre kirketjenere og en kordegn, om deltagelse i
årskursus.
Taget til efterretning.

7

Værge

Orientering om kommende udskiftning af tag,
Bispehuset. Der laves en projektering og sendes til
provsti.

Medarbejdere
(Organister,
Kirketjenere, Kordegne)

Intet at bemærke

Post siden sidst/
Eventuelt

FWC spurgte ind til messe Krop, ånd og sind
Walk and talk. Sietske efterlyser præster til
arrangement.

