Referat menighedsrådsmøde 8. november 2017 kl. 19.00 i Søndermarkshuset
Afbud fra Frederikke Eichner Sørensen og Mette Holm Pedersen.
1. Godkendelse af dagsordenen

Der tilføjes følgende punkter:
26. Ændring af ombygningsprojekt i Sct. Nicolai
27. Arbejdsgruppen for Fremme af Frivillige
ønsker en workshop om, hvilke kirker vi ønsker at være
28. Eventuelt

2. Godkendelse af referat fra mødet 11.
oktober 2017
3. Valg af formand for rådet, jf. § 11 stk. 1

Referatet blev godkendt.

4. Valg af næstformand, jf. § 11 stk. 2

Frederikke Eichner Sørensen blev valgt enstemmigt.

5. Valg af kasserer, jf. § 11 stk. 3

Michael Ecke blev valgt enstemmigt.

6. Valg af kontaktperson, jf. § 11 stk. 3

Rene Vilstrup-Bie blev valgt med 9 stemmer,
mens Lisbeth Schüsler Hansen undlod at
stemme.

7. Valg af sekretær, jf. § 11 stk. 3

Kordegnen overtager fra februar 2018 skrivning af referatet fra menighedsrådsmøderne
fra Anne Lundemann.

8. Valg af kirkeværge for Sct. Nicolai Kirke, jf. § 11 stk. 3
9. Valg af kirkeværge for Søndermarkskirken, jf. § 11 stk. 3

Svend Simonsen blev valgt enstemmigt.

10. Valg af kirkeværge for Løget Kirke, jf. §
11 stk. 3
11. Valg af byggesagkyndig, jf. § 11 stk. 3

Gunnar Therkelsen blev valgt enstemmigt.

12. Valg af underskriftbemyndiget medlem,
jf. § 11 stk. 3
13. Valg af boligformand

Michael Ecke blev valgt enstemmigt.

14. Vedtagelse af honorarer for kontaktpersonen (bilag 1)

I betragtning af at store dele af kontaktpersonens daglige arbejde er tillagt en ny kordegn,
blev det forslået, at kontaktpersonen fra 1. januar 2018 at regne honoreres med samme
sats som kassereren.
Første ændringsforslag:
Honoraret udgør halvdelen af honoraret for
kontaktpersoner i 2018, og derefter på kassererniveau fra 2019.

Christian Møller blev valgt enstemmigt.

Svend Simonsen blev valgt enstemmigt. Menighedsrådet forsøger fortsat at finde en kirkeværge uden for rådet.

Mette Holm Pedersen blev valgt enstemmigt.

Michael Ecke blev valgt enstemmigt.

Kun Anne Lundemann stemte for, hvorfor
forslaget bortfaldt
Andet ændringsforslag:
Honoraret udgør halvdelen af honoraret for
kontaktpersoner fremover.
Bente Rosenkrantz, Inger Jæger, Kirsten
Bech, Lisbeth Schüsler Hansen, Maibrit Pedersen, Michael Ecke, Torben Mikkelsen og
Svend Simonsen stemte for. Rene VilstrupBie undlod at stemme.
Forslaget vedtaget.
15. Vedtagelse af mødeplan for rådet, jf. §
22 (bilag 2)

Menighedsrådsmøderne flyttes fremover til
den 3. onsdag i måneden, dog først den 24.
oktober pga. efterårsferien.

16. Generel orientering (bilag 3)

Vedr. kordegnestillingen er der indkaldt fem til
samtale. Organiststillingen udløb den 7.11.17,
hvorfor ansøgningerne endnu ikke er gennemgået.
Afskedsreception for kordegn Anne-Vibeke
Enné Bæk afholdes den 29. november kl.
15.30 i Søndermarkshuset.
Iflg. Vejle Kommune bliver Kirkegade først
åbnet igen for trafik medio december.
Personalegruppen ønsker opdatering på førstehjælp.
Maibrit Pedersen har fået sit navn på skiltet
ved Sct. Maria.

17. Orientering om Østre Kirkegaard

Torben Mikkelsen orienterede om Østre Kirkegaards udvikling og delvise nedlæggelse.
Et nyt udkast fremlægges på menighedsrådsmødet den 17. januar 2018.

18. Drøftelse og vedtagelse: Jul i fællesskab

Sct. Nicolai bidrager alene med indsamlingen
i kirkebøsserne i november måned.

19. Drøftelse og vedtagelse: Forslag til vikartakster (bilag 4)

Lisbeth Schüsler Hansen stemte hverken for
eller imod, alle andre stemte for.
Forslaget vedtaget.

20. Orientering: Kvartalsrapport, regnskab
for 1.-3. kvartal 2017 (bilag 5 a, b og c)

Kvartalsrapport, og regnskab for 1. – 3. kvartal 2017 blev gennemgået.

21. Godkendelse af kommentarer til Regnskab 2016 (bilag 6)

Forslag til menighedsrådets svar på revisionsprotokollen vedr. regnskab 2016 anlægsarbejder:
Ovennævnte forhold vil blive drøftet på et
møde mellem menighedsrådet og provstiudvalget med henblik på en løsning, som sikrer

at forretningsgangene fremover vil være i
overensstemmelse med den løsning mødet
afføder.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
22. Endelig godkendelse af registreret budget

Det blev besluttet, at menighedsrådet godkender kladden og give fuldmagt til, at det
samme men til portalen afleverede budget
kan endelig godkendes af formand og folkevalgt kasserer.
Lisbeth Schüsler Hansen stemte imod, alle
andre stemte for.

23. Drøftelse og godkendelse af plan for eftermiddagsgudstjenester (bilag 7)

Læserpåsætning og nadver om eftermiddagen fortsættes alene i Sct. Nicolai.
Planen blev enstemmigt godkendt.

24. Drøftelse: Rådets ønsker og idéer til
udviklingsplan for Søndre Kirkegaard

Christian Møller udarbejder en liste over forslagene, som rundsendes til menighedsrådet,
der derefter kan komme med kommentarer.

25. Drøftelse og vedtagelse: IGU-medarbej- Det blev besluttet, at kontaktpersonen fortsætder (Integrationsgrunduddannelse)
ter med processen i dialog med kirketjenerne
og den kommende kordegn om muligheden
for at få en IGU-medarbejder til rengøring, når
og hvis det er praktisk muligt.
26. Ændring af ombygningsprojekt i Sct. Nicolai

Menighedsrådet besluttede at godkende det
fremsendte reviderede ombygningsprojekt.
René Vilstrup-Bie undlod at stemme, alle andre stemte for.
Byggeudvalget skal minutiøst gennemgå forslaget, hvorefter det gennemgås med arkitektfirmaet. Der blev gjort opmærksom på, at der
skal være ordentlige forhold til kirketjeneren.
Der sigtes mod, at forslagets finansiering forelægges på Provstimødet den 14. december.

27. Arbejdsgruppen for Fremme af Frivillige
ønsker en workshop om, hvilke kirker vi
ønsker at være

Arbejdsgruppen vil gerne afholde den første
workshop med deltagelse af både personalet
og menighedsrådet. Arbejdsgruppen vil gerne
suppleres med personale og menighedsrådsmedlemmer til planlægning af workshop.

28. Eventuelt

Orgeludvalget nedsættes på næste møde i
Bygningsudvalget ultimo januar med forelæggelse på menighedsrådsmødet 21. februar.

