Referat af menighedsrådsmøde 9. august 2017
Afbud fra Karsten H. Petersen, Inger Jæger, Lene Christiansen, Rene Vilstrup-Bie, Mette
Kæmsgaard og Martin Knudsen.
1. Orientering: Indtrædelse af suppleant
som ordinært medlem.

Anders Reuss-Schmidt er iht. mail den 15. juni
2017 udtrådt af menighedsrådet. I stedet indtræder Martin Knudsen pr. d.d. i menighedsrådet.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra mødet 14.
juni 2017.

Referatet af 14. juni blev godkendt uden bemærkninger.

4. Valg af næstformand.

Frederikke Eichner Christiansen blev valgt enstemmigt.

5. Valg af kirkeværge for Sct. Nicolai
Kirke.

Svend Simonsen (SS) blev valgt som kirkeværge for Sct. Nicolai, mens Gunnar Therkelsen blev valgt for Løget Kirke. Forretningsudvalget og SS blev udpeget til at finde en kirkeværge for Søndermarkskirken.

6. Orientering, Bilag 1.

Der var ingen bemærkninger til den udsendte
orientering.
Der bliver indsættelse af sognepræst Maibrit
Pedersen (MP) i Sct. Nicolai Kirke den 27. august med efterfølgende reception.
Husk tilmelding snarest muligt til Landemode
den 1. september fra kl.15.30 i Haderslev til
Christian Møller (CM).
Energioptimering af menighedsrådenes bygninger. CM fremsender navnene på kirkeværgerne inden 15. august.
Der er orienterende møde den 24. august kl.
19 vedr. valg til provstiudvalget i Torvehallerne.
Henvendelse fra City Vejle om to rundvisninger
kl. 19 og 21 den 1. september i Sct. Nicolai Kirke ifm. Kulturnat Vejle. Orla Duedahl påtager
sig opgaven.
Det tydeliggøres, at referaterne fremsendes til
menighedsrådet, suppleant, personale og evt.
frivillige, som deltager i udvalgene.
Kommunikationsudvalget har udarbejdet en
positivliste med hvilke fremmede aktører, som
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kan få lov at fremlægge deres materiale i kirkerne og sognehusene.
Der skal nedsættes et orgeludvalg vedr. Løget
Kirke. Det er Bygningsudvalget som finder
medlemmer til orgeludvalget.
7. Orientering: Ombygning af Sct. Nicolai Kirke og indretning af Sct. Maria.

CM har rykket stiftet for svar vedr. ombygningens igangsættelse.
Det betyder, at der kan være åbent i Sct. Nicolai Kirke under Reformationens Døgn den 8. og
9. september.
Sct. Maria er ved at være klar til afholdelse af
gudstjenester. Der er bl.a. fundet et orgel.
Det overvejes at flytte flyglet i Sct. Nicolai Kirke
til Søndermarkshuset under renoveringen.

8. Orientering: Reformationsfejringen.

Bente Rosenkrants (BR) og CM har været til
møde med bl.a. imamen fra moskeen i Løget
Center. Der er aftalt afholdelse af en samtalecafé den 3. oktober og en verdensmiddag den
24. oktober i Kvartershuset.
Den 11. september er der arrangement i Vejle
Bibliotek om Abrahams børn.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af
Lisbeth Schüsler Hansen (tovholder), SS, BR
og MP vedr. sognets deltagelse i kaffebordet.
Andre kan tilmelde sig til Lisbeth.

9. Orientering: Nyt trappeparti til Søndermarkskirken.

Der blev afholdt møde med landskabsarkitekt
Signe Moos, som havde udarbejdet et fantastisk helhedsprojekt med bl.a. nivellering i stedet for trappe og rampe - en meget handicapvenlig løsning.
Provstiudvalget er blevet kontaktet vedr. møde
om sagen.
Her og nu skal forholdene vedr. rampe dog forbedres.
Der orienteres yderligere om projektet på næste menighedsrådsmøde.

10. Orientering og drøftelse: Budget
2018.

Michael Ecke (ME) orienterede om budgettet
og dets opbygning.
På næste menighedsrådsmøde fremlægger
ME et groft budget til nærmere drøftelse.
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11. Drøftelse og beslutning: Sognets
repræsentation i Jul i Fællesskab.
Bilag 2.

Inger Jæger og Anne Lundemann (AL) fortsætter som sognets repræsentanter.
Mette Kæmsgaard vil gerne være frivillig.
Hvis andre ønsker at være frivillig, kan de give
besked via mail til AL.
Der afsættes 5.000 kr. i budgettet 2018 til kontor- og administrationsarbejdet ifm. værtskabet.

12. Beslutning: Godkendelse af forsøg
under 2. forsøgsramme vedr. bevillingssamarbejde i VKK.
13. Beslutning: Ændring af ordinært
møde i september.

Enstemmigt godkendt.
Pga. møde i provstiet bliver der først spisning
kl. 18.30 i Sct. Maria.
Kunstprojektet gennemgås i Sct. Nicolai fra kl.
19.00, hvorefter resten af menighedsrådsmødet afholdes i Sct. Maria.
Nina Damsgaard fra Kunstmuseet og Birgit
Arffmann tidligere sognepræst i Sct. Nicolai
Kirke inviteres med til spisning og gennemgang
af kunstprojekt.

14. Eventuelt.

Indkaldelse med bilag vil fremover blive sendt
til sognets postkasse.
Maibrit Pedersen flytter allerede ind i sit kontor
i Sct. Maria i uge 33.
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