Referat af menighedsrådsmøde 13. september 2017
Afbud: Mette Kæmsgaard, Martin Knudsen.
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet 9.
august 2017

Referatet af 9. august blev godkendt uden bemærkninger.

3. Beslutning om godkendelse af ansøgning om udtræden

Mette Kæmsgaard ønsker at udtræde pga. sygdom, hvilket menighedsrådet godkendte.
Martin Knudsen ønsker at udtræde pga. manglende tid, hvilket menighedsrådet godkendte.
Kirsten Bech indtræder som menighedsrådsmedlem.
Biskoppen ansøges om, at menighedsrådet fortsætter med 12 medlemmer, da der ikke er flere
suppleanter, der kan indtræde i menighedsrådet.

4. Drøftelse og beslutning om valg af
kunstner til altertavle

Kunstneren Anders Kirkegaard blev valgt til at udføre arbejdet.

5. Orientering

Kirkemødet med kommunalpolitikere 19. september er aflyst.
Koncerten med Gentlemen Silk 3. oktober er aflyst pga. sygdom.
Dialogmødet mellem Bente Rosenkrants og imamen bliver 9. oktober kl. 19.30 i Kvartershuset.
Reformationsdøgnet var meget vellykket.
Kommunen er interesseret i at arbejde videre
med udvendig belysning på Sct. Nicolai. Charlotte
Olesen, Maibrit Pedersen, Mette Holm Pedersen
og Svend Simonsen arbejder videre hermed.
Der er modtaget tilbud på både foldedør og foldevæg til korsarmen i Søndermarkskirken. Karsten
Pedersen og Svend Simonsen arbejder videre
med tilbuddene.
Muren til kirkegården ved Søndermarkskirken
planlægges renoveret.

6. Orientering og beslutning: Ombygning af Sct. Nicolai Kirke og indretning
af Sct. Maria
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Vi ved fortsat ikke, hvornår vi får en endelig godkendelse. Det blev besluttet, at lukningen af kirken udsættes til efter nytår. Derfor vil de arrangementer, som normalt foregår i Sct. Nicolai, blive
flyttet tilbage.
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7. Drøftelse: Internationale gudstjenester og øvrige gudstjenester i 2018

Der er tilknyttet fire præster til de internationale
gudstjenester, som skal afholdes i Sct. Nicolai
Sogn. Bjørn Ellerbæk fra Vor Frelsers Kirke, Tove
Bjørn fra Nørremarkskirken, Bente Rosenkrants
fra Sct. Nicolai Sogn samt ungdomspræsten.
Der forventes afholdelse af en månedlig gudstjeneste i Løget Kirke, og det forventes, at organist
og kirketjener finansieres uden for sognet.
For de øvrige gudstjenester bakkes der op om en
tre-ugers rul, således at hver kirke i sognet har to
højmesser og én eftermiddagsgudstjeneste. Der
evalueres med udgangen af 2018. Fremover læser kirkelæserne i alle tre kirker korte og præcise
meddelelser før udgangsbønnen.

8. Orientering og drøftelse: Budget 2018 Det første udkast blev gennemgået.
Ligningsmidlerne er endnu ikke fastsat.
Kirkelivsudvalget har fremsendt et oplæg til fordeling af udvalgets og arbejdsgrupperne ønsker til
budgettet.
9. Beslutning: Mulighed for at melde sig
til faste udvalg og ad hoc arbejdsgrupper

Maibrit Pedersen og Vinni Nederby indgår i Fundraisinggruppen.
Gunnar Therkelsen, som er kirkeværge i Løget
Kirke, indgår også i Bygningsudvalget.
Oversigten er åben for tilmelding frem til næste
menighedsrådsmøde.

10. Eventuelt

Der er stor ros til løsning af kirketjeneropgaven i
uge 37.

11. Lukket punkt
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