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Referat af menighedsrådsmøde 17. januar 2018
Afbud: Anne Lundemann
1. Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen godkendt med et nyt punkt
13: Drøftelse og vedtagelse: Kollektliste
2017-18. - Eventuelt som punkt 14.

2. Godkendelse af referat fra mødet 8.
november 2017.

Referatet godkendt.

3. Generel orientering.

Stiftsdag 2018 Jf. omdelt folder. Individuel
tilmelding via stiftets hjemmeside. Søg
fælleskørsel.
Vi har fået adgang til Salmedatabasen.
Teatermusikforestilling i Løget Kirke 19.
marts kl.18.30. Tema Kim Larsen - at
tænke over livet og vores medmennesker.
Åben for alle.
Vi er igang med Stillestunder i Løget og det
tegner godt.
Årshjulet Jf. bilag 1b 1c sættes op i stor
format i de tre sognehuse - Tovholderne
sørger for løbende opdatering af listen,
som videresendes til kordegn.

4. Orientering om ændring af
ombygningsprojektet i Sct. Nicolai Kirke.

Mette Holm Pedersen: Tegninger m.v. er
sendt til hhv. provsti og stiftet, som
videresender til konsulenter og
Nationalmuseet, Efter godkendelse af
budget udarbejdes nye tegninger ved
arkitekter E+N og sendes på ny rundt i uge
6. Håber på at projektet kan sendes i
udbud omkring uge 16.

5. Orientering: Internationale gudstjenester. Bente Rosenkrants: Der arbejdes på at
finde en ny form og struktur. MR
formandskab og involverede præster fra
Jelling og Sct,. Nicolai samt provsten
mødes for at skabe en bedre fundament for
projektet.
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6. Orientering: Jul i fællesskab.

Inger Jæger: Stor interesse. 170 deltagere
Juleaften, 93 deltagere 1. juledag. Mange
fine donationer til projektet. Endelig
regnskab til april. Lillian Marie Jakobsen er
tovholder på projektet. 1. møde 27. august.
Der samles flere oplysninger. Punktet tages
op på MR til juni.

7. Valg af kirkeværge for
Søndermarkskirken og Søndermarkshuset.

Lars Mortensen valgt som kirkeværge for
Søndermarkskirken og Søndermarkshuset.

8. Vedtagelse af revideret mødeplan for
rådet i 2018.

Revideret mødeplan vedtaget.

9. Drøftelse og vedtagelse: Regelsæt for
udlejning af sognelokaler.

Regelsæt med enkelte ændringer vedtaget
med alle stemmer, bortset fra René
Vilstrup-Bie, der undlod at stemme.
Til afstemning: Kan AA låne lokaler til deres
møder? Resultat: Inger Jæger undlod at
stemme, øvrige medlemmer stemte for.

10. Drøftelse og vedtagelse: Fundraising
begynder i det små.

Drøftelse af flere nye ideer i forbindelse
med fundraising af den nye altertavle. Der
udarbejdes informationsmateriale vedr. den
nye altertavle. Rådet giver sin tilladelse til
at Sct. Nicolai Kirke kan anvendes til
utraditionelle arrangementer og til at der
ved planlagte arrangementer opfordres til
frivillige bidrag og ved fremtidige pålægges
entré til fordel for alterkunstprojektet.
Afstemning: Forslagene vedtaget med alle
stemmer, bortset fra at Lisbeth Schüsler
Hansen undlod at stemme.

11. Vedtagelse af samarbejdsaftale mellem
Vejle Provsti og menighedsrådet.

Samarbejdsaftalen vedtaget med alle
stemmer, undtagen René Vilstrup-Bie der
undlod at stemme med begrundelsen at
han ikke kan godtage at de internationale
gudstjenester ikke er tænkt med.

12. Vedtagelse af delvis udfasning/
indskrænkning af Østre Kirkegaard.

Vedtaget med alle stemmer, bortset fra at
Kirsten Bech undlod at stemme.

13. Drøftelse og vedtagelse: Kollektliste
2017-18.

Kollektlisten vedtaget med enkelte
ændringer hvor indsamling til ny altertavle
medtages.
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14. Eventuelt.
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Lovpligtig personalemøde flyttes til onsdag
4. april kl. 18.30.
Personalet siger tak for julegaven.
Personalet ønsker dagsorden og den
skriftlige orientering forud for MR-mødet.
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