Referat af menighedsrådsmøde 21. marts 2018
Afbud fra Mette Holm Petersen
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referatet fra mødet 21.
februar 2018

Referat godkendt

3. Generel orientering

VKK sørger ekstraordinært for vederlagsfri
vedligeholdelse af gravsted for en indsat
indtil pågældende har afsonet.
Sommeruniversitet tilrettelagt af Teologi for
voksne anbefales.
Frivilligfest onsdag den 23. maj 2018.
Provstesynet er alt i alt forløbet godt.
Kirkegårdene har syn den 16. april 2018

4. Orientering om ombygningen af Sct.
Nicolai v/ Christian Møller

Dørene i muren mellem alter og mødelokale
bliver ikke helt skjult, som først planlagt,
men dog meget lidt synlig.
Orientering vedr. skabe, lyddæmpning,
afskærmning af dåbsværelse og
samtalerum, placering af radiatorer, inventar
og drøftelse af stole-, farvevalg m.v. Forventet myndighedsbehandling er ca. to
måneder. - I april påbegyndes flytningen af
diverse ting fra depotrum og loft. - Forventet
flytteproces i løbet af juni. Der er lavet en fuldstændig inventarliste
som efter sortering og oprydning revideres
igen. Mette Holm og Svend Simonsen
deltager i byggemøder Øvrige medlemmer
af ombygningsudvalget kan deltage i
bygherremøder.
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5. Godkendelse af Regnskab 2017 for Vejle
Sct. Nicolai Sogn samt godkendelse af
Regnskab 2017 for Vejle Sct. Nicolai Sogn
og Vejle Kirkegårde v/ Inge Hauge Hansen,
VKK

Gennemgang og drøftelse af regnskab bl.a.
fordeling og udgifter til kor og konfirmander.
Desuden konstateres diverse besparelser
bl.a. på energi.
Anne Lundemann undlader at stemme med
henvisning til at den sene udsendelse af
regnskabet gør det vanskeligt at
gennemskue. Torben Mikkelsen stemmer
for dog med bemærkning om at tiden til
gennemgang og gennemlæsning var alt for
kort. Øvrige medlemmer stemmer for
godkendelse.
Regnskab godkendt med særlig stempel:
Sankt Nikolaj Sogn, CVR-nr 59796917,
Regnskab 2017, Afleveret d. 21-03-2018
14.57.

6. Drøftelse og vedtagelse: Finansiering af
medarbejder til arbejdet med internationale
gudstjenester v/ Christian Møller

Provstiudvalget har bevilget ca. ⅔ af de
søgte midler. Provstiudvalget udtrykker sig
positivt overfor projektet. Der er forslag om
fælles at søge 5% midlerne i forhold til
2019. Det skal fortsat betragtes som et
fællesprojekt med Jelling Sogn.
Til afstemning med følgende forudsætninger
1) Finansering i 2019 er på plads 2) At det
fortsat er et fællesprojekt med Jelling Sogn:
Alle stemte for for med undtagelse af Rene
Vilstrup-Bie, der hverken stemte for eller
imod.

7. Drøftelse: Evaluering af indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp v/ Lisbeth Schüsler
Hansen

Der er ønske om mere koordinering af og
forberedelse til indsamlingen næste år.
På næste møde drøftes etablering af et
indsamlingsudvalg.

8. Drøftelse: Forventninger til det videre
arbejde med visioner v/ Christian Møller

Åben drøftelse af ideen med fokusområder
for de tre kirker. Videre drøftelse ved næste
møde.

9. Eventuelt

Svend Simonsen: Medlemmer til
orgeludvalg drøftes på næste
menighedsrådsmøde.
Karsten Petersen takkede for
opmærksomhed ved sølvbryllup.
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