Referat af menighedsrådsmøde 8. marts 2017
Afbud fra Helle Pedersen fra Distriktsforeningen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet 8.
februar 2017

Godkendt med tilføjelsen af ekstra punkt: Valg af repræsentant til lovpligtigt medarbejdermøde.
Referatet blev godkendt med følgende rettelse:
vedr. pkt. 3 Orientering. Der indkaldes til fælles menighedsrådsmøde mellem de fire bysogne den 15.
marts i Østre Kapel.

3. Orientering om Folkekirkens forhold
ved provst Leif Arffmann

Leif Arffmann gennemgik Folkekirkens forhold:
1. Folkekirkens struktur fra Folketinget og Kirkeministeriet og ned til menighedsrådene ca.
2.100 stk., som bestyrer ca. 2.300 kirker.
2. Menighedsråd og provstiudvalg, hvor der er
valg til provstiudvalget i år. I Vejle Provsti er der
25 menighedsråd.
3. Kirkeskat både statslig og kommunalt, og det
kommunale skattegrundlag drøftes med Vejle
Kommune.
4. Hvad pengene kan bruges til iht. lovgivningen
samt personregistrering. Det er provstiudvalget,
der fordeler kirkeskatten i provstiet, bl.a. 5%midler og vedtagne fællesudgifter i provstiet
samt de enkelte sogne. Midlerne fordeles som
anlægs- og driftsrammer.

4. Orientering om Distriktsforeningen
af menighedsråd ved Helle Pedersen
5. Drøftelse og beslutning: Stillingsopslaget vedrørende ny sognepræst, bilag 2

Punktet udgår.

6. Orientering, bilag 1, 1a, 1b, 1c, 1d

Der er Åbent Hus i Haderslev Bispegård for nyvalgte
menighedsrådsmedlemmer den 19. april med tilmelding til Christian Møller senest den 10. april.
Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde den 22.
marts med ungdomspræsten. Vinni Nederby har
modtaget en indkaldelse.
Der er indgået en trepartsaftale bl.a. om integration i
det danske samfund. Folketinget har efterfølgende
vedtaget en lov om integrationsuddannelse (IGU).
Åbent Hus arrangementet den 26. marts er blevet
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Det blev besluttet at godkende det udsendte forslag
fra ansættelsesudvalget med tilføjelse af ordet rummelighed samt, at præsten skal indgå i et team af
præster, der skal varetage internationale gudstjenester på engelsk. Ansættelsesudvalget udformer endelig tekst.
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omtalt på DR4 samt i Kristeligt Dagblad, og det har
udløst en masse kommentarer på facebook både
positive og negative.
Svend Simonsen (SS) gennemgik de forbedringer,
der er foretaget vedr. lydanlæg og skydevæg i Søndermarkshuset. Der mangler lidt vedr. færdiggørelse
af Søndermarkshuset, som bliver udført senest med
udgangen af marts.
Højttaleranlægget i Løget Kirke ordnes i uge 12, og
færdiggøres inden den 26. marts.
SS er i gang med at lave en nøgleliste, så alle nøgler registreres. De enkelte medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer skal snarest muligt maile til SS
vedr. nøgle og nr. på de nøgler, de har til rådighed.
Rene Vilstrup-Bie er i gang med at undersøge telefonanlægget hos kordegnen, som måske skal udskiftes.
7. Orientering: Ombygningen af Sct.
Nicolai – ved Mette Holm Pedersen
(MHP)

MHP gennemgik det seneste materiale.
Der søges om kunstmidler til et nyt alter, mens det
gamle alter flyttes ud i kirkerummet. Der er kontakt
til en kunstner, da menighedsrådet i sidste års regnskab har afsat 30.000 kr. til at få udarbejdet en skitse til altertavlen.
De farvede glasmosaikker fjernes og vil indgå under
en eller anden form i kirkens fremtid, men opbevares indtil videre.

8. Beslutning: Bemyndigelse til byggeudvalget og formanden vedr. godkendelse af ombygningsprojektets delelementer

Bemyndigelsen blev bevilliget.

9. Drøftelse: Idé-skabelse: Hvordan
styrker vi frivilligheden i sognet?
10. Valg af repræsentant til lovpligtigt
medarbejdermøde
11. Eventuelt

Punktet udskydes.
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Anne Lundemann valgt.
Næste ordinære møde afholdes allerede den 5. april
pga. påskeferien.
Anne Lundemann spurgte om, hvem der indkalder til
det første møde i de forskellige udvalg, da møderne
skal afholdes inden den 15. marts.
Lisbeth Schüsler Hansen opfordrede til at møde
frem på søndag i Søndermarkshuset vedr. landsindsamlingen.
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