Referat af menighedsrådsmøde 8. februar 2017
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet
11. januar 2017
3. Orientering, bilag 1

Punkt 12 Skærtorsdag iht. referat af 11. januar 2017
tilføjes.
Referatet blev godkendt.
Åbent hus - kend din nabo. Biskoppen har takket nej
til invitationen pga. anden aftale. Borgmesteren, viceborgmesteren og provsten har givet tilsagn.
Der indkaldes til fælles menighedsrådsmøde mellem
de fire bysogne den 5. marts kl. 16.30 i Østre Kapel.
Der er aftalt to P-pladser ved Sct. Maria indtil videre
i stedet for de opsagte i Foldegade.
Vedr. fripladser til ”Mindfuldness i Kirken” skal menighedsrådet og personalet henvende sig til Kirstine
Hansen.
Der var byggemøde i går. Sct. Nicolai forventes lukket den 20. juni 2017 til ultimo august 2018. Biskoppen skal søges om lukning af kirken og afholdelse af
gudstjenesterne i Sct. Maria.
Der er indkaldt til evalueringsmøde 2. marts på Jul i
Fællesskab mellem præsterne og provsten for første
gang i mange år.
Provstimøde i går med deltagelse af formanden. Det
handlede bl.a. om at række ud mod folk med anden
etnisk baggrund, og folk som har det svært.
Der er planer om at oprette et intranet under hjemmesiden.
Vejle Provsti har oprettet en hjemmeside luthervejle.dk vedr. arrangementer om Luther i 2017.
Der er ved at blive oprettet en selvstændig telefon til
MobilPay vedr. arrangementer og kollekterne.

4. Orientering: Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling – ved Lisbeth Schüsler Hansen

5. Beslutning: Hvilken liturgi skal vi
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Lisbeth Schüsler Hansen gennemgik de forskellige
tiltag til at få frivillige til indsamlingen herunder annoncering ved gudstjenesterne. Kirstine Hansen
supplerede med informationer fra tidligere indsamlinger. Vil der være mulighed for hjælp fra menighedsråd og personale? Christian Møller meldte sig
som indsamler. Inger Jæger og René Vilstrup-Bie
møder frem på dagen og hjælper.
Det blev besluttet, at der foretages to læsninger og
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anvende ved eftermiddagsgudstjenesterne i Sct. Nicolai Kirke og Løget Kirke hver anden søndag?
6. Beslutning: Pilotprojekt ”Musikalsk Legestue”. Se bilag 2
7. Beslutning: Godkendelse af revisionsprotokol vedr. kasseeftersyn
hos VKK ultimo 2016. Se bilag 3
8. Beslutning: Ansøgning om tilskud
fra Sct. Nicolai Tjenesten i Trekantsområdet. Se bilag 4
9. Beslutning: Vedtagelse af gavetakster. Se bilag 5

det korte nadverritual i Løget Kirke, mens det fulde
nadverritual fortsætter i Sct. Nicolai.

10. Drøftelse og beslutning: Præstesituationen, herunder sagsforløbet frem mod ny ansættelse. Nedsættelse af ansættelsesudvalg.
Se bilag 6

En ny og opdateret tidsplan blev omdelt på mødet.
Der blev orienteret om det generelle ifm. præsteansættelsen. Der er mødepligt for menighedsrådsmedlemmerne til orienteringsmødet og ved indstillingsmødet. Ansættelsesudvalget, som består af forretningsudvalget, udarbejder et forslag til et stillingsopslag, der tages stilling til på næste menighedsrådsmøde, såfremt annoncen kan nås til deadline i Præstebladet.

11. Drøftelse og beslutning: Struktur
og organisering af rådets underudvalg. Se bilag 7a & 7b

Det fremlagte forslag blev vedtaget med alle stemmer bortset fra Anders Reuss-Schmidt samt Svend
Simonsen, som hverken stemte for eller imod.
Det bliver indskærpet, hvordan forretningsgangene
for de enkelte udvalg skal se ud, og organisering af
udvalgene revideres om et år. Menighedsrådsmedlemmerne skal fremsende en mail til formanden i
løbet af en uge om, hvilke af de fire nye udvalg, man
ønsker at deltage i.

12. Skærtorsdag

Den 13. april afholdes der kirkefrokost sandsynligvis
i Sct. Maria efter gudstjenesten kl. 10.30 i Sct. Nicolai Kirke.

13. Eventuelt

Der mangler hjælpere til kunstudstilling i Løget Kirke. Mette Holm Pedersen, Ellen Plougstrup og Maibrit Pedersen har meldt sig.
Husk at kirkelæserne skal være med til at tælle kollekten op sammen med kirketjenerne efter gudstjenesten.
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Det blev besluttet at støtte projektet.
Revisionsprotokollen blev godkendt.
Det blev besluttet at bidrage med 1.500 kr.
Det blev besluttet at nedlægge gaveregulativet
for rådsmedlemmer og fastholde det for medarbejderne med ni stemmer for og fire imod. Gavebeløbene blev fastholdt.
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